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Gustavsbergs
Fabrikers
150-årsjubileum

Gustavsbergs Fabrikers 150-årsjubileum har vi beslutat fira i
år, 1975. Det var 1825 som grosshandlare Herman Öhmans
anhållan hos Kommerskollegium om tillstånd att "vid Gus
tavsberg säteri på Värmdö få inrätta och driva fabrik för alle
handa Porcellainer" beviljades. Byggnation och anställning av
personal påbörjades genast och 1827, som tidigare nämnts
som startår, kom det första porslinet ur ugnarna.
Jubileet firas under året med olika aktiviteter. Under våren

och hösten kommer s k Museilådor med pjäser ur Gustavs
bergs egna samlingar att visas på dom 34 största Domusva
ruhusen. Produktskyltar, som illustrerar Gustavsbergs histo
ria och aktuella plast- och porslinsprodukter och skyltar för
skyltfönstren med historiska och aktuella produkter kommer
att skickas ut. Privata glas- och porslinshandlare får liknande
material.
Till jubileet har vi gjort en affisch i färg med 120 tallriksde

korer från 1825-1975, som kommer att säljas bl a på Do
mus, Keramiskt Centrum, i personalbutiken och på Birger
J arlsgatan.

Successivt presenteras jubileumsservisen Kungliga Slott i
benporslin (en replik på en 1830-talsservis från Gustavsberg)
och andra nyheter.

I mitten av april beräknas man öppna en utställning "Por
trätt av en industrikonstnär, Wilhelm Kåge" i Keramiskt
Centrum. Där kommer också att öppnas en permanent del
som visar Berndt Fribergs stengods.
"Kök och badrum 150 år" är en utställning, som öppnas se

nare i vår, också i Keramiskt Centrum. Den kommer att visa
några äldre köks- och badrumstyper, men tyngdpunkten lig
ger på moderna kök och badrum med Gustavsbergs produk
ter.

På nationalmuseum kommer jubileet att manifesteras vid en
utställning 7 oktober 1975-11 januari 1976. Den sker på in
bjudan av Nationalmuseum i nära samarbete med Gustavs
bergs Fabriker. Det blir en historisk del, en del med individu
ella konstnärliga insatser på konstgodssidan och en del med
det moderna Gustavsberg med tyngdpunkt på offentlig miljö,
YVS- och plastprodukter.
"Kulturen" i Lund - Kulturhistoriska Museet vid Tegner

platsen - förbereder också en utställning med gustavsbergs
porslin under hösten. Willy Maria Lundberg har en fin sam
ling gammalt Gustavsberg på Träslottet i Arbrå, som hon
själv har samlat och som kommer att visas under säsongen
från maj till september i sommar.

Det blir också en stor visning på PUB och på NK ställer
Lisa Larson ut unikt stengods 21 februari. Dukade bord visas
på Sverigehuset i slutet av året.

Vi har också gjort en film med Allan Edwall i en ensam roll.
Vi får följa honom på en vandring genom fabrikerna. Den är
kombinerad med ett avsnitt för Husmorsfilmer. Den skall na
turligtvis visas här, men också på våra försäljningskontor i
landet och genom kooperativa och andra kanaler.

Vi håller också kontakt för att intressera massmedia, spe
ciellt pressen.

Och fest för oss som jobbar här skall det naturligtvis bli.
Med underhållning och dans och "utspisning", när det blir
varmt och vackert kring Keramiskt Centrum. Men det får vi
återkomma om, när allt är klappat och klart.



Fredagen den 7 februari, en kvart över sju, är det snö
storm över Farstaviken. Det, mina vänner, är en sensa
tion i denna vinter som närmast kan betecknas regntid.
Fem vintrar har gått utan att den "nordiska kölden" har
lagt sig tung över mellansverige. Till ledsnad för alla dem
som älskar vita vidder och tuffa vintersporter. Vi minns
gärna men kan inte längre skryta med våra lyckade RM
och DM på skidor i vår underbara skidterräng. Vårt tra
ditionsrika bandylag kan sällan eller aldrig bjuda på
spännande matcher på Ekvallen eller Ösby träsk. Där
för är det glädjande att den nya "konstfrusna" kan ge
den vinterfröjd och stimulans, som ung och gammal be
höver, se bilduppslaget.
Hela hösten har regndiset vilat tungt över viken, el

spåret har ringlat sig blött och lerigt genom gustavs
bergsskogen, klafs, klafs säger det i mossmarkerna när
vi söker oss ut i naturen - vart tog vintrarna vägen
vad har hänt med vårt kalla, friska vinterklimat?

Det är redan vår i luften i början av februari och alla
knoppar står sprickfärdiga och gräsmattorna grönskar.

Gustavsgården har firat 10-årsjubileurn, tänk vad ti
den går och just som tidningen skall gå i tryck, firar fa
briken sina 25-årsanställda, vi får bilder från den festen
till nästa nummer.

Fabriken firar 150-årsjubileum i år och det kommer
att prägla även denna tidning. Vi skall bl a under 1975
ge ut ett utökat jubileumsnummer till Midsommar.

Vi har bytt tryckeri. Gamla fina "Olofssons" som
tryckt vår tidning mer än ett kvarts sekel har övergått i
ny ägo och Hedwig Olofsson, som tagit hand om tid
ning och redaktion som en kär, personlig vän, har av
gått med pension. Vi tackar varmt.

Axel Abrahamsons Boktryckeri i Karlskrona trycker
nu Gustavsbergaren och vi har i och med det även bytt
tryckmetod. Denna tidning trycks alltså inte längre i
boktryck utan med offset. Lite vemodigt kanske, men
trycket ger större möjligheter för bilder och färg.
Gösta Dahlberg berättar vidare för oss om året 1950,

sett ur hans och Gustavsbergs synvinkel - en uppskat
tad läsning. Hilding Engströmer försöker att locka ut oss
i skogen och leta efter ett stycke vacker natur vid grän
sen till Gustavsbergs marker och Elis Sander har gjort
en intressant resa till Sovjet och träffat framstående rys
sar.

Mölntorp och Oxelösund har haft lyckade barnfester
och Margareta har gjort reportage på KFs Provkök och
har mycket att förtälja.

Vi hoppas att ni finner något i tidningen som kan in
tressera er och glöm inte att läsa om Anna i Långdalens
övergivna sommarkatt. Hur många sommarkattor blir
övergivna när hösten kommer? Vi måste skärpa oss -
djur är inga leksaker.

Vi ses i vårnumret.
Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 10 december 1974
Gamla Kontorets konferenssal

Nya frågor
Bo Broms meddelade följande personalförändringar: Verner
Mårtensson har övergått till KF:s industrisektor.

Vid sidan av sin befattning där har han från 4/12 påtagit sig
att på deltid vara platschef vid vår Oxelösundsfabrik, då Alf
Öhman är sjukskriven tills vidare.

Torbjörn Schön har efterträtt Verner Mårtensson som pro
duktionsteknisk chef och utnämnts till överingenjör.

Ingenjörerna Hans Andersson, SPF och Gösta Westh,
HPF har utnämnts till överingenjörer.

Distriktscheferna på YVS- och VA-försäljningen Eric Fors
gren, Göteborg, Berndt Modig, Malmö och Arne Rådberg,
Stockholm, har utnämnts till disponenter.

Allmän översikt
Inledningsvis pekade Bo Broms på att vi både i Sverige och i
Europa i stort nu befinner oss i en konjunkturavmattning. I
fråga om kapacitetsutnyttjande har byggbranschen haft ett
ganska svagt sista halvår. Nedgången för nybyggnationen tor
de innebära cirka 70 000 nya lägenheter i år och vissa tecken
tyder på att en uppgång kan komma först 1976. Konsum
tionssidan har hållits uppe bl a genom statliga stimulansåt
gärder och vi ser med tillförsikt på det kommande årets för
säljning av våra konsumtionsvaror bl a bör sänkt statsskatt in
verka positivt på konsumtionsbenägenheten.

KF:s totala försäljning under 1974 torde överstiga 15 mil
jarder, men för att genomföra tänkta investeringar har man
gått ut på världsmarknaden och lånat 40 miljoner dollar. Des
sa pengar kommer bl a att användas till industrisektorns fort
satta utbyggnad.

En genomgång följde av våra olika sektorer och bl a fram
kom följande:

SPF har fortfarande hygglig efterfrågan och behöver för
stärka sin lagerberedskap.

BKF har kraftigt ökat sina lager av badkar och hoppas nu
på att de intensifierade försäljningsaktiviteterna skall ge resul
tat. Kyldisk har ej tillfredsställande beläggning och har för få
långsiktiga order.
Fristad kan notera en vikande avsättning det sista kvarta

let, vilket hänger samman med byggbranschens nedgång.
Oxelösund har en god efterfrågan på tryckrör, medan av

loppsrören minskat på grund av nedgång i flerfamiljshusbyg
gandet.

Mölntorp har ökat sina lager, bl a beroende på export
marknadens lägre efterfrågan.

Vi har lämnat anbud på uppförande och igångsättning av
en plaströrsfabrik i Algeriet och har goda förhoppningar om
att denna affär skall bli verklighet.

Även på en sanitetsporslinsfabrik i Algeriet har vi lämnat
anbud för s k turn-key-entreprenad men chanserna att vi skul
le bli antagna för denna synes mindre goda.

Rune Lööf frågade vilka miljökrav man ställer på en sani
tetsporslinsfabrik, och fick svar av Bo Broms och Bertil Dahllöf
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att vi självfallet måste delge vad vi anser vara god arbetsmiljö,
men att det ytterst är algerierna som avgör hur mycket man
vill satsa på arbetsmiljön.

På en fråga från Ingemar Sjöstedt betr. ny organisations
plan meddelades att en översyn pågår av den nu gällande pla
nen. Troligen kommer denna översyn att resultera i ett förslag
där företaget indelas i fem olika resultatenheter.

Några större personella förändringar är inte att förvänta,
och arbetet på denna nya organisation är ett arbete på längre
sikt.

Produktionen
I Bertil Dahllöfs produktionsöversikt framkom bl a att en viss
produktionsminskning av badkar planeras. Man fortsätter ut
redningarna med emalj- och pressverken. I början av januari
kommer en ny stor plastmaskin till f d pannverkstaden och
gjutning av fundamentet pågår för närvarande.
SPF har producerat mer klosetter än bugdet, och även på

bideer kan vi notera ökad produktion och efterfrågan. Vi har
haft en del svårigheter med intrimning och vagnar i den om
byggda E-kanalen, men dessa ser nu ut att vara övervunna. Vi
har infört skärpta sorteringsregler, gjort en del förbättringar i
gipsgjuteriet och jobbar med återvinning av värme, där vi gör
goda ekonomiska besparingar.

PLF har haft problem med BIO-LCO-maskinen, har en
projektgrupp och en styrande kommitte som för vår långsikti
ga planering studerar ett läge för ny plastfabrik vid Kullen.
HPF kan notera stor efterfrågan och jobbar nu efter devi

sen att försöka ha rätt varor framme vid rätt tidpunkt. Man
har en del gamla ugnar som måste ses över. Framförallt måste
glattugnen åtgärdas och planer finns på en ombyggnad se
mestern 1975.

En grovprojektering av ett nytt laboratorium, tänkt mellan
SPF och HPF, har också gjorts då SPF framdeles har ett be
hov av ytterligare lokaler.

Bokslutet 30.9 och 1975 års budget
Bokslutet per den 30.9 jämte kommentarer var i förväg utsän
da och Ruben Edqvist gav en del ytterligare kommentarer.

Han betonade att försäljningsökningen så gott som uteslu
tande varit koncentrerad till 1 :a halvåret, och detta är en bi
dragande orsak till att ett hyggligt årsresultat kommer att upp
nås. Bland de avdelningar som ökat sin försäljning nämnde R.
Edqvist HPF (+25 %). Emellertid har kostnaderna stigit kraf
tigt varför resultatet inte förbättrats i samma utsträckning.
PLF har förbättrat sin produktivitet under hösten, men en yt
terligare förbättring är önskvärd. En diskussion utspann sig
beträffande interndebitering och internleveranserna och fram
hölls även den stora betydelsen för plastfabriken av internle
veranser.

1975 års budget presenterades och Arne Johansson undra
de hur mycket investeringar av miljökaraktär som planeras.
Enligt Bertil Dahllöf finns det cirka 150 projekt som uppgår
till 6,9 milj. kr. och dessa skall diskuteras bl a med skydds
kommitten.

Bo Broms framhöll att en prioritering mellan miljöinveste
ringar görs inom industrisektorn för samtliga KF-industrier.



Vid budgetens framtagning har man tittat på riskerna och
gjort bedömning av konjunkturerna. Det är viktigt att ha ett
handlingsprogram och en beredskap inför ev. svängningar och
Ruben Edqvist framhöll att de fasta kostnaderna måste hål
las tillbaka kommande år.

Ingemar Sjöstedt frågade om den negativa publicitet som
drabbat plaströren i Fristad har någon inverkan på dess för
säljning, men Bo Broms ansåg detta ej vara fallet. Betr. tid
ningsartikeln i DN var detta ett typexempel på fel använd
ningsområde av PVC-rören, och Bo Broms betonade att man
på fackhåll varit mycket kritisk till den ovederhäftiga tid
ningsartikeln. Vi väntar nu på typgodkännande av vårt nya
PVC-rör för 93 grader. Även ABS kommer troligen att typ
godkännas. Vi är övertygade om att PVC även i framtiden
kommer att bli dominerande på rörsidan och över huvud ta
get användas mycket på byggsidan.

Åtgärderför att minska
personalomsättningen
På den senaste personalträffen hade man ingående diskuterat
kring hur man skulle komma tillrätta med den stigande perso
nalomsättningen och vår kurator Ulla Billving presenterade på
nämndmötet ett förslag till en modell för avskedsintervjuer

. som även skulle kopplas samman med introduktionen av ny
anställda. Hon betonade att detta med att få behålla bra folk
inom företaget var en fråga som borde engagera många inom
företaget och i modellen var inbyggt även en aktivisering av
samarbetskommitteerna och de fackliga organisationerna.
SPE:s samarbetskommitte hade haft ett särskilt möte för att
dryfta personalomsättningen och Hans Andersson rapporte
rade från detta. Några punkter som han särskilt tryckte på var
behovet av fritidssysselsättningar, försök med faddersystem
för nyanställda samt premie för närvaro och lång anställ
ningstid.

Beslöts att tillsätta en referensgrupp som får jobba vidare
med denna fråga. Sune Nilsson (sammankallande), Ulla Bill
ving, Torbjörn Schön, Rune Lööf, Vilhelm Westin, Sture Nor
lin och en SIF-representant som senare meddelas utsågs.

Tore Jansson meddelade att SIF-klubben och företagsled
ningen diskuterat en samarbetskommitte för HK, GK och
TEC och nämnden rekommenderade att en sådan bildas. Or
ganisationerna lämnar förslag på representanter till Sune Nils
son.

Marknadsläget
Ingemar Isaksson rapporterade en försäljningsökning på cirka
16 % på VYS- och VA-sidan per den 31.10. Neddragningen
av bostadsbyggandet har nu klart slagit igenom i efterfrågan,
men detta har vi varit beredda på.

En reklamkampanj för badkaren pågår. Vi kommer även
med en duschkabin och en enklare form, Duschorama. Vi har
byggt om vårt försäljningskontor i Karlstad och kommer att
flytta kontoret i Skellefteå till Luleå.

Vårt 150-årsjubileum
Arthur Hald presenterade de olika aktiviteter som kommer att
genomföras med anledning av vårt 150-årsjubileum.

I Domusvaruhusen kommer en särskild lansering att ske av
vår konsumentnära produktion. En film av Gustavsberg kom
mer att framställas. Ett par broschyrer skall tas fram samt ett

par utställningar (Kåge, Friberg) på vårt Keramiskt Centrum
som kommer att vara öppet från våren till senhösten. På Na
tionalmuseum, PUB och på NK kommer också vår produk
tion att presenteras. Vi kommer att inbjuda press och mass
media till särskilda träffar. En större personalfest kommer att
gå av stapeln under våren och personalorganisationerna skall
lämna namnförslag till Sune Nilsson på representanter till en
festkommitte.

Nya bostadsområden
Ruben Edqvist gav med hjälp av diabilder en översikt över
möjligheterna och exploateringsförutsättningarna för nya bo
stadsområden i en framtid med tanke på en ev. utbyggnad av
företaget.

KFAI har tagit fram olika alternativ och i sitt arbete räk
nat med markbeskaffenhet, topografin, trafiklederna, vatten
och avloppsfrågan, behovet av serviceanordningar samt
natur- och kulturskyddade områden. Det ovannämnda ingår i
vår långsiktsplanering och Ruben Edqvist meddelade bl a att
motorvägsdragningen fram mot Insjön nu är föreslagen att
färdigställas under 70-talet medan sista delen fram till Gus
tavsberg möjligen kommer att bli färdig under 80-talet.

Utbildningsrapport
Nils Winberg rapporterade att han och Vilhelm Westin varit
på en konferens där materialet till en kurs "Företagsnämnd i
förändring" presenterades. En skrift "Vi jobbar bättre nu" ha
de distribuerats till samtliga i nämnden och Nils Winberg
tyckte att denna kurs verkade bra och verkligen ställde det
egna företaget i centrum. Han avslutade sin kurspresentation
med frågan - Behöver vi förnya nämndarbetet? - och från
såväl företagsledningen som personalorganisationerna var
man ense om att en förnyelse behövdes. Ruben Edqvist t ex
såg det som viktigast att finna naturliga former för en sådan
aktivisering. Beslöts att utbildningsledaren snarast försöker få
till stånd denna utbildning ev. med test- eller pilotgrupp först.

Arbetstagares rätt till ledighet
för utbildning
Sune Nilsson presenterade en ny lag som från årsskiftet
74-7 5 tillförsäkrar arbetstagare rätt till ledighet för utbild
ning. Sammanfattningsvis innebär lagen bl a att om man varit
anställd minst 6 månader i en följd hos en arbetsgivare har
man rätt till studieledighet. Ledighet bör förläggas så att skä
lig hänsyn tages till såväl arbetstagarens önskemål som till in
tresset av att verksamheten kan fortgå utan allvarliga stör
ningar. Vad beträffar facklig utbildning krävs ingen kvalifika
tionstid. Arbetstagare som varit ledig för utbildning, får ej er
hålla försämrade arbetsförhållanden eller sämre anställnings
förmåner därför att han utnyttjat sin rätt till studieledighet.

Arbetarskyddet
Bertil Dahllöf redogjorde i korthet för vår skyddsorga
nisation.

F n har vi cirka 60 skyddsombud, varav sex huvudskydds
ombud. Lokala skyddskommitteer finns på varje fabriksenhet
och i kontorshusen. Den centrala skyddskommitten samman
träder 2 gånger årligen, medan dess arbetsutskott behandlar
löpande frågor mellan sammanträdena. F n har vi 2 arbets-
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miljökurser planlagda. Bertil Dahllöf nämnde också att den
verkskyddsorganisation som finns inom företaget omfattar
över 100-talet anställda, vilka skall träda i funktion vid krigs
tillstånd.

Förslagsverksamheten
Torbjörn Schön gav en översikt över det gångna årets för
slagsverksamhet. 124 förslag har premierats, och samman
lagt har 77.145 kr, utbetalats. Årets tre mest belönade förde
lar sig enligt följande:

Karl-Axel Karlsson, BKF har fått kr. 27.250 för ett förslag
som gällt badkarsemballage; kr. 8.500 har utgått till Hans Ehn
och K-I Strömberg, SPF för ett förslag beträffande montering
av bideer med förtermostatblandare otjänlig håltagning. Bengt
Bäckman, Benny Johansson, Tony Karlsson och Sampo
Svensson samtliga på BKF har tillsammans belönats med kr.
7.215 för sitt förslag "Väggsektion på reningsverk".

Semesternsförläggning
Semestern 1975 infaller perioden 30 juni-27 juli.

Nämndmöten
Nämndmötesdagar 1975 fastställdes till 11/3, 10/6, 9/9 och
9/12.

Personalträffar
Personalträffar 1975 blir 11/2, 13/5, 12/8 och 11/11.

Rapporter
Personaltjänstens rapport upptar antalet anställda per den

UTSTÄLLNINGAR
12-26 februari
TEXTILUTSTÄLLNING
En ny kollektion, design Peter Condu.

3-23 mars
BLOMMOR, VÄXTER, PLANTERING
OCH HEMODLING
En utställning av Blomsterfrämjandet.

3-20 april
TEXTIL FÖR OFFENTLIG MILJÖ
Under många år har NK-Inredning samlat en kollektion med
design från svenska textilkonstnärer. Många har blivit klassi
ker som textilier av Sven Markelius, Stig Lindberg, Anders
Beckman, Hans Krondahl och Astrid Sampe.

25 april-15 maj
SITT OCH LIGG
En utställning om möbler som är bra för kroppen. Produceras
i samarbete med Hem och Fritid.

20-25 maj
MODELINJEN PÅ BECKMANS
Elevutställning av avgångsklassen på Beckmans Skolas mode
linje.
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31/10 till 2.257, varav 1.669 kollektivt anställda och 588
tjänstemän. 433 nyanställda har börjat medan 355 har slutat
sin anställning. Totalt är personalomsättningen drygt 19 %,
och frånvaron ligger på 16 %. Personalbehovet är 15-20 per
soner fn.

Centrala Skyddskommitten har haft sitt halvårsmöte och
har fått information om yrkesinspektionens nya organisation,
samt ställt en del frågor till yrkesinspektionens representan
ter. Till AU för 1975 omvaldes B Dahllöf, ordf., T Schön,
B Andersson, D Hjerpe och G Wisdahl.

Utbildningsavdelningens rapport omtalar bl a att cirka 400
personer deltagit i svenskutbildningen. Vi måste dock öka tim
uttaget för svenskutbildningen det kommande året och detta
innebär att fler undervisningslokaler och lärare måste till. SÖ
och Invandrarverket har gett oss preliminärt tillstånd al e
driva en försökskurs för tolkar under våren.

Ankarnytt kommer från årsskiftet att fungera som ett ge
mensamt informationsorgan för hela företaget och kontakt
män finns på enheterna utanför Gustavsberg, och dessa skall
samla material och skicka till redaktionen.

ALNA-gruppen har haft ett informationsmöte för 150-talet
anställda som gällt vårt ansvar som medmänniskor vid alko
hol- och narkotikamissbruk.

Samarbetskommitteerna har haft sina möten och behand
lat produktionsfrågor, arbetsmiljöproblem och lunchrums
ver_ksamheten.

Nyafrågor
Birger Andersson efterlyste tidskriftshyllor på lunchrummen
så de anställda får möjlighet att ta del av de broschyrer och
tidskrifter som ges ut från företaget.

Beslöts att utbildningsavdelningen får ansvar för att såda
na hyllor kommer upp och att dessa hålls ajour.

Sekr.

på Sverigehuset 1975
2 juni-31 augusti
CARL MILLES
En Minnesutställning.
I utställningshallen finns även under denna tid turistinforma
tioner.

4-25 september
DITT HEM
Mönster för vanliga rum. Ett nytt inredningsprogram med ta
peter, rullgardiner och textilier.

1-12 oktober
DET ÄR PÅ HÅRET VI MINNS ÅRET
En utställning om hårmode genom tiderna. Utställningen bil
dar ram kring visningar av aktuell svensk konfektion.

14 november-7 december
GAMLA TRÄHUS - VÅRD OCH UPPRUSTNING
Med anledning av byggnadsvårdsåret 1975 presenteras den
na utställning från Gävle Museum. Utställningen är produce
rad av Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund i samband med
studieförbundet Vuxenskolan.

11 december- Il januari 1976
En utställning med anledning av Gustavsbergs fabrikers 150-
årsjubileum.



Det hände för 25 år sedan
För finländarna och italienarna ordnade vi kvällskurser i
svenska på kvällarna, bl a med Hansegård som lärare. Det
gick en tid, men det är klart att eleverna tröttnade på att offra
sin fritid på detta egendomliga språk. För italienarna anställ
des en kvinnlig tolk. Någon gång inbjöds en pater för barndop
eller mässa. - Tills nu hade det varit Villa och Rossi som hade
fått rycka in vid tolkning - och de hade väl sällan en lugn
stund i eller utanför fabriken. De anlitades vid besök hos läka
re, polis och socialassistent, och dessutom av myndigheter i
grannkommuner vid brottmål eller vräkning och annat, där
italienare kanske var inblandade. - I arbetet förstod väl inte
varje nyanställd helt de italienska instruktörernas svenska. I
avtalet stod sedan gammalt att "bräckage ska kastas i sär
skilt utsatta lådor". En ny gjutare hade misslyckats på Sani
tet med sitt tvättställ, och frågade Rossi var han skulle göra av
skräpet. "Kast ut" sa' Rossi och gick vidare. Han märkte se
dan att grabben öppnat fönstret och kastat bräckaget på slän
ten utanför ...

Kollektivbostäderna skulle jag som bekant ha tillsyn över.
'Det uppdraget var en smula oroande. Besvärligast var det nog
för husvärdarna, Edlings på Tretton, Olssons på Åkerlyckan,
Backlunds på Skogsbo, Falls på Skeviksgatan och fru Holm
gren på Gamla kontoret. - Det var inte ovanligt - men för
ståeligt - att finska pojkar, som inte begrep språket, varken i
jobbet, i butiker eller ute i samhället, och som därför inte heller·
hade något utbyte av radio, tidningar och bio, gärna slog sig
samman om en liter till helgen. Ibland blev det så livligt att
tombuteljer haglade, fönster krossades och blodvite uppstod.
Det läser jag i en kvarbliven polisrapport, som har många si
dor och långa utläggningar. Så här 25 år efteråt får dokumen
ten något av ett löjets charm. Det har blivit mycket bättre nu
på gamla dar. - Då var man ständigt ängslig att "Gula bygg
ningen" skulle brinna. För säkerhets skull satte jag upp ett an
slag, samtidigt som jag meddelade om en del förmåner och ti
der hos olika inrättningar. Mitt PM avslutade jag så här
"Gamla kontoret, som denna bostadsanläggningen kallas, är
en gammal byggnad av visst kulturvärde. Utöver bostadsrum
inrymmes härfabrikens museum med Gustavsbergsporslin se
dan 100 år tillbaka, ting som ej kan ersättas. Vädjan riktas
därför till samtliga hyresgäster att iaktta största varsamhet
med eld, och att i övrigt bidra till en god ordning på Gamla
kontoret. Det utgör en relativt billig förläggning av hygglig
standard, och är upplåtet endast underförutsättning att var
samhet och ordning iakttages." - Det var nog fler än jag som
drog en lättnadens suck, när byggnaden i modern tid slapp att
vara ungkarlsförläggning. - Att vara "buffert" i bostadsfrå
gor om byte och reparationer hade jag vid det här laget till
största delen sluppit. Fastighetsavdelningen, med Anton Skog
lund som en erkänt skicklig byggmästare för skola, bostäder
och reparationer, fick kontor i Hästhagen. Där fanns också
Margy, som hade skinn på näsan, vilket kunde behövas i dessa
återkommande och prövande spörsmål. "Kom igen om tio år"
lär svaret ha blivit, då en ville ha reparerat. Varpå följde mot
frågan: "Kan jag komma efter kl 2?" - Anton hade humor,
och skäll tog på honom som vatten på en gås. Han hölls under
uppsikt av kamrern, som en gång, när han inte fick kontakt,
omedelbart skickade telegram. Jag tror Anton hade tagit le
digt, och var ute och fiskade med Kalle i Back.

as
Slöjdkväll i Trettons källare med Ture Persson.

Personalkontoret idkade också lånerörelse å la Ebberöds
bank. Nyanställda behövde litet startpengar, sjuka en slant
tills sjukpenningen kom, nygifta medel till inköp av bord och
stol. En och annan ville också kosta på sig en Öva-motor till
cykeln. Lånet gavs utan ränta och togs igen med mindre av
drag på avlöningen. - Genom KF kunde man få lån för egna
hem, men det var en mera omständlig procedur, med revers,
ränta o d. Som startkapital kunde egnahemsbyggare from
detta år räkna med ett bidrag på 3 000:. - Pensionen kom
på tapeten igen, och vi skulle ge information om det nya "Nor
malpensionsreglementet". Det var inte många anställda, som
"då det begav sig" gick med i 3 %-fonden, vilket man kanske
ångrade nu. Där hade en del i egna avgifter och företagets lika
avsättning en grundpenning för pension. Nu inbjöds så gott
som alla att bli med i pension i någon form, och för den skull
ordnades information och frågestund på Klubben. Sedan gam
malt fanns en misstro i botten hos gamla gustavsbergare. "Det
ligger något lurt bakom", sa' en och annan. På upplysnings
kvällen befann sig expertis från KF på podiet, på de främsta
bänkarna satt personal från ekonomiavdelningen och fack
föreningen. Sen kom ett antal tomma rader, och så på bän
karna längst bak - som vanligt vid diskussioner på Klubben
- gustavsbergarna trotsigt sammanlänkade. - Idag är vi pen
sionärer ganska tillfreds över vår KF-pension.

"Din namnteckning är ju driven", sa kyrkoherde Olle Hal
lin, när jag attesterade ett kvitto på bidrag till kyrkliga arbets
kretsen. Ja, kassan m fl kände igen den på kontot 3133-2519,
personalomkostnader, där jag hade attesträtt upp till 500:.
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Det kunde gälla studiebidrag, nybörjartillägg, matkuponger,
sjuklön, färdbiljetter, idrottspriser och smärre anslag till för
eningarna. Kontot fick i bokföringen också bära större pos
ter, såsom försäkringspremier, studieresor och andra sociala
förmåner. För fabrikscheferna, som inte gärna ville belasta sin
produktion med kostnad som på något sätt kunde klassas som
personalomkostnad, blev kontot ett "bekvämlighetskonto".
Kamrer Ericsson och hans kronprins, Ruben Edqvist, blev väl
överraskade av stora personalomkostnader vid bokslutet. Vi
räknade ut att de per anställd och timme uppgick till en bit
över kronan. Det kanske inte var riktigt renhårigt att använda
det som argument i lönedebatten. - Jag hade, som sagt, för
troendet att ordna priser till interna och korpens tävlingar, el
ler att någon gång bevilja en liten annons i ett programblad.
Som priser dög ju sekunda porslin eller konstgods, och det hit
tade alltid Sigrid Gehlin, Sven Jonson och Harry P i hyllorna.
Sundin och Calmernes och sedan Arnold Erderyd hade också
en del överskott, som skulle utrangeras. Många hade preten
tioner på vår välvilja, och jag kunde få ovett om jag inte alltid
medverkade. - En gång kom en representant för en stor stu
denttidning och ville ha en helsidesannons om sanitetsporslin.
Jag sa' ifrån att vi inte kunde idka välgörenhet. Han blev arg-

Som sekreterare i Skyddskommittenförbereder Dahlberg här
ett spörsmål med skyddsombuden Vera Andersson, Birger
Lindberg och Birger Andersson.
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och när tidningen kom ut, kunde man längst ner på en väns
tersida i pytteliten stil läsa "Vi skiter i Gustavsbergs kloset
ter!', .. Nu kan jag bekänna att jag konstruerat händelsen,
efter ett uppslag i Blandaren. Sedermera har jag "vid uppre
pade tillfällen" gjort munter reklam för Gustavsberg med den
historien.

Insamlingar var det många, men, som tur var, hade jag all
tid tålmodiga assistenter i allt det virrvarr jag bjöd på perso
nalavdelningen. Där var nu snälla Lillemor, som sedan gick till
KF, och såkavata Ingrid, med sin trevliga blekingedialekt. De
fick skriva listor, tillverka insamlingsaskar, eller märka lånade
bössor från Rädda Barnen, och räkna småmynt. Tack flickor!
- Dekoravdelningens personal var de flitigaste insamlarna i
genomsnitt. Där gjorde Tyra Andersson på sin tid en fin in
sats för Po-katastrofens offer, och fick minnesmedalj av ita
lienska ambassadören. - Vi hade den stora "kräftsjukein
samlingen" detta år, med mottot l krona per anställd, och
med ett tillskott av företaget med samma belopp. Röda Korset
gjorde sig påmint - och så förstås den sedvanliga "Julfem
man". Den gillade jag inte. Den skulle, stod det i redovisning
en, "vara till glädje för sjuka och gamla som på detta sätt er
inras om att deras medmänniskor ej glömt bort dem." (kurs.
av mig.) De som verkligen har det marigt borde nog ihågkom
mas året runt och ha sin beskärda del i gemenskapen. Det
tycktes mig att man tröstade sig själv genom sin "goda gär
ning" med en femma - eller i bästa fall en tia - till jul, som
den ene inte hade behov av, och för den andre var som en
droppe i havet. - För min del tog jag gärna emot diverse pors
linsdjur till jul från det utrensade lagret. De överlämnades som
julgåva till smågluttarna på Tomteboda vid lekstugan, och det
blev en tradition. Jag har träffat vuxna blinda, som med gläd
je minns Lisa Larssons några år senare skapade sträva debut
rävar och kattor.

Det ansågs ingå i uppgiften i mitt jobb att utan extra ersätt
ning ta övertid för nämndsammanträden och andra möten, för
studiebesök och för uppföljning av angelägna ärenden. Min
privata telefon frestades med allehanda förfrågningar, tele
fonjack kände jag inte till. Inte kunde man heller göra affär av
andra återkommande utlägg t ex för kaffe med frugans väl
kända kanelbullar vid visning av lägenheten. - Idag skäms
nog inte folk i liknande ställning att kompensera sig eller ta ex
tra ledigt för "övertidsgärning". Nåja - jag fick en slags kom
pensation i att få delta i de årliga personalvårdskonferenserna
- utan att behöva ta av mina semesterdagar, som under mina
första år i Gustavsberg.

Det kunde vara hårda bud i det här jobbet ibland, men jag
var inte alltid svarslös. Från ovan eller sidan kom någon gång
en erinran eller en smäll - och man blev antingen ledsen eller
förbannad. Ibland tog jag lärdom av pekpinnen. Kontakten
med Artur Teglund blev bättre med åren, och han såg när hu
möret var i nedan. Då kunde han köra fram sin bil för en kaf
fetår hos Märta, eller för en tur utåt Värmdös fagra marker för
meditation.

Intresset för personalvårdsfrågor var markant under SO-ta
let hos arbetsmarknadens parter. Man kartlade formerna och
höll diskussioner och överläggningar kring spörsmålet. En del
litteratur kom också ut, dels om personaltjänst, del om före
tagsnämnder. Motto och titlar på konferenser var "Trivsel i
arbete", "Kontakt och samverkan", "Industriell demokrati"
och "Människan i arbetet". Vi ordnade en diskussion på "Föl
ungen" om kontakterna på arbetsplatsen. Många inlägg gjor
des, bl a av Harald Andersson, Calle Wiberg och Artur Teg
lund. Fredrik Möller och Harry Nordgren gav några kritiska
erinringar, vilket föranledde någon att mena, att "talet om det



mänskliga desavuerar disciplinen." Ett par nya arbetsledare
hade "lagt märke till en fin anda" på fabrikerna. Jag tror inte
det var en tillfällig viftning med svansen - men de jobbar på
annat håll numera. - En uppföljning kom senare under året
med en diskussion om arbetspsykologi. Syster Margit och jag
knåpade också ihop en kväll om arbetarskydd, och hon fick
mig sedan att hålla föredrag för sjuksystrarnas förening i
Stockholm om personaltjänstens uppgifter. - På hösten del
tog jag i en konferens på Ljungskile Folkhögskola, där ombud
från SAF, LO och TCO tillsammans med personalkonsulen
ternas förening, SAIA, diskuterade "Samverkan på arbets
platsen". Ture Flyboo och Lennart Vallstrand från LO och
Lennart Bergström från SIF lyssnade man gärna till. På kväl
len lyssnade man ännu andäktigare, när Vallstrand tog gitar
ren och sjöng "Dan Andersson". - Under året påbörjade ci
vilekonom Eric Fältström en utredning om personaltjänsten
inom industrin. Uppdraget gavs av Företagsekonomiska in
stitutet. Fältström var flitig besökare i Gustavsberg för inter
vjuer och iakttagelser. Ett betänkande i ämnet kom 1952, och
boken blev på sätt och vis en handledning vid studier i ämnet
personaltjänst. - I samma veva kom Slöjdföreningen med en
rätt jobbig enquete om fritidslokaler i samhället.

Betr företagsnämndernas arbetsformer och resultat hyste
man inom LO viss oro. Man konstaterade redan avmattning.
Vi i Gustavsberg befann oss i de första årens entusiasm. En
värdering av nämndverksamheten inom Fabriksarbetareför
bundet placerade Gustavsbergs nämnd i topp -för tillfreds
ställande information, väl organiseradförslagsverksamhet och
goda protokoll. Av möjliga 60 poäng tillerkändes vi 53. Vår
förslagsverksamhet hade förnyats med ökade premiebelopp,
idelådor med tillgång till papper och kuvert, diplom och bättre
uppföljning av förslagen. Det här året kom det in 41 förslag,
men endast 17 ansågs kunna premieras. Då föreslog Teglund
att vi skulle inrätta "uppmuntringspremier". Han visade gärna
- och ofta - ett prov på ett spolat förslag, där inlämnaren
med färgglada teckningar berikat sitt papper. "Sådan flit bör
belönas" sa' Artur. På så vis fick ocksåjag en tröstpremie på
15:-, som kommitten förbrukade på kaffe och tårta. Försla
get var en delad askkopp i porslin där nederdelen försågs med
vatten för att eliminera osande askglöd. Något liknande har ju
nu kommit i plast. - Från fackföreningshåll krävde man bätt
re insatser i nämndens arbete från sina ledamöter, och före-•
slog skolning i ämnet. "Svår och oklar" ansåg "enkel arbeta
re" att årsredovisningen var. Nog tyckte också jag att bilden
av det ekonomiska resultatet verkade ofullständigt. Kanske
var man rädd för konkurrentinsyn? Många i nämnden var
ovana, och förstod ej hur man läser en balansräkning. Jag
stack upp en gång med en näsvis fråga om vinsten - och fick
omedelbart veta att jag skrev bra protokoll men ej begrep eko
nomi. Vilket inte behövde bevisas. Så jag knep käft. - Idag
har arbetarsidan i en del företag egen ekonomisk expertis, som
granskar räkenskaperna och förklarar dem för sina nämndleda
möter och medlemmar. - Arbetarnas representanter ansåg på
den här tiden, att tjänstemännens och ingenjörernas insats i
nämnden ofta var ett ensidigt ja-nickande. Arbetsledarna före
föll mig kvästa från båda håll. - Året kom emellertid att ka
raktäriseras av "kampanjen för aktivare företagsnämnder". Vi
ordnade cirklar och sökte förkovra oss på olika sätt. Öhlund
pluggade flitigt Brevskolans kurs i bokföring, och jag läste på
fritid en Hermodskurs i Personalorganisation, och fick di
plom på "Med beröm godkänd". Men det är så klart - det gäl
ler ju också att kunna tillämpa vad man lärt.

Nämnden höll sina regelbundna fyra sammanträden, me
dan förslagskommitten, skyddskommitten och resp fabriks-
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Thun-Olles projekt för samhällscentrum.

Kartan över Gustavsberg 1950 visar hur snabbt utvecklingen
har gått. Kvarnbergsskolan har inte ännu inritats. Centrum
och Konsumbebyggelsen var endast i skisser. Lugnet hadefått
sina första radhus. Idrottsplatserna var under tillblivelse.
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Den första - och sista - realskoleklassen i Kvarnbergsskolan 1950 med Stig Munknäs som lärare.

kommitteer träffades oftare. Skyddskommitten ville jag un
derordna företagsnämnden, även om den i många stycken
måste vara suverän i sina beslut. Den beslöt bl a att arbeten
och insatser av skyddskaraktär skulle ha förtur framför an
dra jobb. Håller det? Förslagskommitten var suverän att be
stämma om premiebelopp - ja Hjalmar Olson uppmanade
oss till och med att inte vara för snåla. - Kontoren var kan
ske bortglömda i fråga om skyddstillsyn - men i januari gjor
de vi en rond på huvudkontoret, och tillsatte skyddsombud.
Även där var luften dålig, belysningen svag, bullerstörningar
förekom, stolar saknade ryggstöd. - En ögonundersökning
prövades på en fabriksavdelning, och det visade sig att hälften
av personalen behövde glasögon, några hade, men behövde
justera dem. Vi fullföljde inte på min tid detta initiativ - men
jag vet att en del andra fabriker idag erbjuder sina anställda
fria glasögon. - En liten "skyddskassa" fanns - egendomligt
nog ihopkommen av bötesbelopp på "för sen ankomst" o d.
Den gav en extra slant ibland till långvarigt sjuka. - Olycks
fallsanmälningarna lämnade en del att önska. Vi var några
som tjatade om att orsaksbeteckningen "omständighet som ej
kunnatförutses" inte borde nyttjas, utan att händelserna kring
olycksfallet skulle utredas bättre. I det här sammanhanget
kunde jag upplysa Öhlund om, att företaget hade en ansvars
försäkring (med jättehöga premier) - så man behövde inte
backa för krav på rättmätiga skadeanspråk. - I nämndproto-
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kollen konstaterades nästan regelbundet "eftersläpning i pro
duktionen" på grund av diverse restriktioner och andra hin
der. Sällan hörde man att vi gjort fina resultat och goda vins
ter, men ofta att "framtiden tedde sig ljusare". - Bristen på
ungt folk, som kunde tänkas fortsätta porslinsmakartraditio
nen, var kännbar, varför en yrkesskola fördes på tal. Jag blev
med i en kommitte för att utreda - men det dröjde flera år in
nan Möller och Rolf fick gå i spetsen för de första försöken. -
På sista nämndsammanträdet för 1950 var förslagsställarna
inbjudna på landgångssupe på BKF, där de fick sina premier
och det nykomponerade minnesfatet. Hjalmar Olson talade
om förutsättningarna för framtiden. Kommunens ordföran
de, Gunnar Andersson, var också inbjuden. Han var impone
rad, och framhöll de positiva förändringar som skett under se
naste decennium, varpå han utbringade ett leve för Gustavs
berg.

Gunnar hade all anledning att vara imponerad. Fabrikerna
hade ju byggts ut och nya hade tillkommit, moderna bostäder
hade uppförts i Grindstugärdet och Mariaplan, och man var
nu i full gång med vidare byggen av punkthus och lamellhus i
Hästhagen. Daghem ordnades redan 1942. Värdshuset hade
renoverats för tjänligare barservering. Ungkarlshotellet Tret
ton ansågs som ett av de finaste i landet. På Kattholmen hade
vi maskintvättstuga - med Anna Larsson som förestån
derska. - Kommunen var alltjämt beroende av fabrikens gö-



randen och låtanden, men på god väg att kunna stå på egna
ben. Samverkan mellan fabrik och kommun var intim. Fabri
ken gav gåvobrev på egnahemsområden i Lugnet. Därmed in
leddes starten för kommunen som bostadsbyggare. Fullmäk
tige beviljade borgen för egnahemsbyggare, och fabriken
skänkte startbidrag för anställda. På hösten bildades stiftel
sen Gustavsbergs bostäder, som med tiden tog över förvalt
ningen av bostäderna i Lugnet. Kommunen gick nämligen vi
dare och begärde mera mark av företaget. Stadsplan för Lug
nets utbyggnad upprättades av arkitekterna Thunström och
Hollstrand, och det gamla Gustavsberg fick en helt ny "för
stad" av modernt snitt. I Gustavsbergaren inbjöds läsarna att
föreslå namn för vägarna i Lugnet - och Thun-Olle fick sitt
namn föevigat i en av dem. - Samtidigt projekterades för ett
samhällscentrum på det igenfyllda Bagarns träsk. Där ritade
Thun-Olle & Co förslag till ett runt kommunalhus och en rad
servicebyggnader, som skulle vila mot Kvarnberget. - Åt Orr
je & Co uppdrogs att ge förslag på vattenverk vid Brunn och
vattenledning fram till Gustavsberg. Ja, man talade t o m om
ett vattentorn i Gustavsberg. - Tyvärr glömde man - som
brukligt var, och kanske är än i dag, att samtidigt följa upp
med sociala lokalbehov, som klubblokaler, fritidsplatser, af
färslokaler, daghemsutrymmen och tvättstugor. Det senare
kompenserades i det nya Hästhagen ofta med "Tvätta-Lätt
apparaten", som försäljare gjorde goda affärer på. De kunde
placeras i badrum och drogs med vev. - Skulle man handla
kläder och specialartiklar fick man kosta på sig resan till sta'n.
Konsum dominerade livsmedelsdistributionen i det kooperati
va samhället, men så fanns ju Mjölkförsäljningens butik vid
Algatan. Den fria konkurrensens vapendragare eller Kon
summotståndare kunde förstås handla sin kalvstek hos West
lunds i uthuset vid Algatan. Kända kunder kunde få riktigt bra
bitar.

Den förnämsta händelsen 1950 var väl ändå färdigstäl
landet av skolan på Kvarnberget, och nog var Gezelius och
Georg Lundgren stolta när de murade den första tegelstenen
för det bygget. Thun-Olle hade ritat, Anton Skoglund och
hans gubbar och entreprenörer reste murarna av vackert tegel
med fart. Anläggningen med sina korridorer, lärosalar, lärar
rum, rektorsexpedition, vinterträdgård och toaletter fick hög
sta beröm av sakkunskapen. Redan i augusti kunde sex läro
salar tas i bruk - och nu debuterade den första kullen i den
nya enhetsskolans klass 8, varjämte realskolan kom - och tog
avsked - med en avdelning på 19 elever. Skolan, som väl kos
tade några miljoner, fick också en rymlig skolgård för raster
och utesport och en helt ny väg - för 40 000 kr.
lngarö var - åtminstone för oss relativt nyblivna gustavs

bergare - ett ganska outforskat landområde, som jag trodde
gränsade mot Gustavsberg vid Kolström. Löfbom talade om
var gränsen gick, och jag blev överraskad av att både Söder
sved och Lemshaga låg på Ingarö. I den nyutkomna boken om
Värmdö skeppslag skyndade jag mig att inhämta mera vetan
de. - Min fru och jag cyklade någon gång "över ån efter vat
ten", dvs till Atervall för en kopp kaffe. Vid Kolströmstorp hit
tade jag orienterarna. Bröllop höll gustavsbergarna gärna i
den idylliska Ingarö-kyrkan. Här fanns ju också Ödmanska
skolan, och "Flygarbaronens" grav. Som redaktör lärde jag
mera genom kontakter med Torsten Wanngård i kyrkliga
ärenden, och med Stig Magnusson-Munknäs i folkliga spörs
mål. Jag hörde talas om gamle Wennberg på Kolbacken, om
Per Albins sommarställe, om Enkronan, om Löfboms arbe
tarkommun, och att man ute vid Björnö-Sandarne tänkte sig
en stor marina-badplats. - Sedan några år försökte man på
Ingarö med en egen tidning - i, stil med Gustavsbergaren

. •
fa
je,

Att glasera sanitetsgods var ett tungt jobb som krävde kraft i
arm. Harry Dahlgren hade varit brottare.

och där fanns ju mycket internt att läsa. Jag har sökt Ingarö
bladet, men det finns inte på biblioteket. Man får hoppas att
någon vänlig donator fyller den luckan. Tidningen upphörde
195 I, i samband med sammanslagningen. Den som har de
fem årgångarna kan betrakta dem som unika. - I övrigt fanns
det alltjämt mycket kvar att upptäcka därute för mig och de
mina, men tiden räckte inte till. Den lantliga kommunen med
sina 500 innevånare ville vara sig själva nog, och var inte sär
deles förtjust över att behöva införlivas med Gustavsberg. - I
januari hölls dock den första kommunalstämman i "storkom
munen" Gustavsberg-Ingarö. Ingen anade väl då, att man 25
år senare skulle ha en ännu större kommun, och återfå det ge
mensamma namnet Värmdö. Dock under andra villkor än på
brukspatrons tid.
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Vi gick i pension vid årsskiftet 74-75

Bror Sandqvist kom i november 1945 till ossfrån
CTC, Ljungby. Han har hela tiden tillhört vår vär
mesektor, först som arbetsledare på pannverksta
den och sedan som servicetekniker på vårt Fleming
gatskontor.

12

Gösta Nilsson började som emaljbrännare i sep
tember 194 7 - var med och tog fram vårt första
badkar vid nyår 4 7-48. 1964 blev Gösta arbetsle
dare vid vårt emaljverk och detjobbet kvarstod han
i fram till pensionen.

Ester Andersson har varit HPF-flicka alla sina 37
anställningsår. Under sinförsta period 1924-1949
var hon bl. a. medhjälpare på försäljningsavdel
ningen åt Edvard Sandberg & Co. 1962 återvände
hon, nu till packboden där hon i tio år skötte tids
skrivning och andra kontorsgöromål. De båda åren
före pensionen var Ester värdinna på vårt Kera
miska Center. Härfår hon en blomma och ett tack
av Arthur Hald.



Två veteraner, Hilding Engströmer och Harry Pet
tersson, harfått pension. Hilding började påfabri
ken i februari 1923 och arbetade i Maskintrycke
rietfram till 1937 då han blev vår kameraman och
sedan har han i alla dessa år varit vår 1 :efotograf.
Han har lovat att även ifortsättningen vara denna
tidnings bildgivare och man kan väl förmoda och
hoppas att både gammeldansare och Scenstudion
får dra nytta av "Killes" erfarenheter och kunska
per också i framtiden.
Harry började i Farsta Trädgård efter sin skoltid
och stannade där åren 1924-29. Han kom sedan
över till fabriken, där han bl. a. var arbetsstudie
man innan han blev förman och sedermera verk
mästare på Konstavdelningen. Harry har i många
år varit starkt engagerad kommunalt och nu vill
han som kommunstyrelsens ordf. hjälpa den nya
storkommunen i dessfödslovåndor. När han kopp
lar av, så har han barnbarnen och stuganpå Ingarö
att fly till.

Ignatz Kleinmann, (till vänster i bild) och Erik
Eriksson. Erik har en 50-årig anställning att blic
ka tillbaks på. Han har varitpåflera avdelningar i
fabriken, ochfrämst har Slamhuset och Sanitetfått
dra nytta av hans tjänster. Sista året jobbade Erik
på Plast.
Kleinmann började 1965 på HPF med serviceupp
gifter, och 1969 kom han över till Plast där han var
tills hans hälsa satte stopp för vidare förvärvs
arbete.
Hansfiskeintresse och matlagningskonst borgarför
att han inte blir helt sysslolös under pensionering
en.

VÄDJAN 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 Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/391 00 ankn. 165.
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Här vidjubileumsmiddagen ser viflera kända ansikten. Vi har Löjboms iförgrunden -fru Löjbom passade på attfylla 91 år
samma dag -. Vid nedre delen av mittbordet, sitter Erik Hjalmar mitt emot Anda Björck, som var socialnämndens ordf vid in
vigningen -65, Harry Pettersson, kommunstyrelsens ordf. sitter vid samma bord,fru Tillberg sitter vid bordet till höger, liksom
Ester Öberg, Gustav Bengtsson, Ester Nilsson, H. Thyrenfrån socialförvaltningen och Jenny Wadström. Vi kan inte räkna dem
alla, men trevligt ser de ut att ha allesammans och det är huvudsaken.

Gustavsgården fyllde 10 0ar

Den 6 februari 1965 var det stor invigning av det nya
hemmet för gamla i Gustavsberg, det som senare fick
namnet Gustavsgården. I år var det alltså dags för 10-
årsjubileum och det firades med middag för Gustavs
gårdens gäster, personal och inbjudna från central
nämnd och socialförvaltning.
"Som en bikupa i vårsol - modernt och vackert hem

för de gamla" skriver Gösta Dahlberg inspirerat i Gus
tavsbergarens vinternummer I 965,. och den beskriv
ningen håller väl än. Gustavsgården är ett vackert och
välinrett hem. Det fungerar bra tillsammans med det
gamla Ålderdomshemmet, som byggdes 1927 och fort-
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farande används som terapiverkstad och samlingsställe.
Alla tio åren har syster Birgit tjänstgjort som förestån
dare och personalen är också för övrigt trogen och det
betyder mycket för trevnaden.
Gustavsgården är en av samhällets pampigare bygg

nader med sina sex våningar, 2,8 miljoner kostade an
läggningen när den uppfördes och 56 enkelrum finns, en
del av dem har arrangerats till dubletter. Varje rum har
egen toalett och till det kommer gemensamma samlings
rum, matsalar, hygienutrymmen och verkstäder.

Äldsta gästen är förstås fru Fingal, 103 år.
EAN



Saltstänk från Farstaviken
Visst har du en symaskin?
Jag har en, du har en, vi har en. Vi som föddes under eller om
kring första världskriget, vi minns med någon rörelse vår
mammas trampmaskin, eller kanske hade ni som tanten i vårt
gårdshus, en symaskin som drogs med vev. Den pinsnålaste
husfader insåg nyttan av en så arbetsbesparande hushållsma
skin och den gjorde ett bra gifte, som erövrade en brud med
symaskin i hemgiften. Symaskinen tronade på hedersplats i
hemmet med broderad duk över huven, som en den tidens sta
tussymbol, när den inte användes. En underbar möbel.

Varför jag började svamla om symaskiner? Jo, det var bara
så, att det slog mig att symaskinen är den hushållsmaskin, som
hållit sin ställning genom åren. När vår familj, som består av
fyra karlar och jag - en kvinna, hade fått en summa, som
skulle användas till något vi alla kunde ha glädje av, så blev
det - en symaskin. Istället för den som hållit ett kvarts sekel
och utstått omild behandling av mig och växande söner. Hur
många tajta jeans har den inte gjort ännu tajtare och hur
många sömmar har den inte hjälpt mig att släppa ut för min
stigande ålder och vikt.

Att köpa symaskin är lätt
om man äger de nödvändiga sekinerna. Man går förslagsvis
till närmaste OBS, hämtar ett paket, som är märkt "Syma
skin", betalar i kassan, får garantisedel i Informationen och
går hem och syr för glatta livet. Men tänk, jag tyckte att nå
got fattades, det kändes fel på något sätt.

Minns ni också symaskinsagenten?
Gustavsberg hade en liten men god symaskinsagent, som jag
tyvärr inte kan berätta om. Jag hade aldrig äran att utsättas
för hans övertalningsförmåga. Var han lika skickligt överty
gande som "Moss-August" när det gällde att sälja radiomot
tagare, så borde det varit ett rent nöje att dras med avbetal
ningarna. Av alla symaskinsagenter jag mött var den, som fick
min mamma på knä, den skickligaste. Hon bytte ut en bättre
begagnad Husqvarna från sekelskiftet mot en ny Singer i slu
tet av tjugotalet, tack vare en trevlig symaskinsagents an
strängningar. Att få min mamma att offra 15 kronor i kvarta
let av äggapengarna på en ny maskin när den gamla ännu var
funktionsduglig, det var en prestation, det kan jag försäkra.
Det handlade om psykologiska säljmetoder och raffinerad
personlig påverkan långt innan vi kände till begreppen.

Han kompå lättviktsmotorcykel
nerför den steniga backen, med vegamössan på nacken, i vind
tygsjacka och benlindor. Innan vi riktigt visste hur det gått till
satt han vid bordet i kammaren och dukade upp sina färg
granna broschyrer i samma takt, som mamma dukade fram
kaffe med dopp. Att mamma skulle köpa en symaskin var det
liksom aldrig tal om, men hade nu den trevliga människan
gjort sig omaket att ta sig ända upp till oss i skogen, så nog
skulle han bli trakterad. Han var inte nödbedd. Kakfatet län
sades med en fart, som gjorde oss barn ängsliga att inget skul-

le bli över åt oss, han talade oavbrutet och hans varma leen
den fick mamma att rodna. Vi förstod snart att här hade vi
mött, såväl kreaturshandlarens som konsumföreståndarens
överman i försäljningskonst. Vi hisnade ändå av överrask
ning när köpet blev verklighet och symaskinen hämtades med
hästskjuts vid Tanums station en vecka senare.

Åh, vilken symaskin
med blänkande svart, konstfärdigt underrede och skinande
huv, men vad den kostade. Tvåhundrasjuttiofem riksdaler,
som skulle avbetalas med 15 kr. i kvartalet. Hela vår äggpro
duktion, bortåt 500 ägg gick åt för att få ihop de 15 kronorna
men så kom då symaskinsagenten själv och hämtade pengar
na och det gjorde det hela lite lättare. Efter ett par år försvann
han och det kom bara opersonliga inbetalningskort. På vilka
vägar körde nu hans lättviktsmotorcykel? Det tog några år in
nan han dök upp i en ny skepnad.

Vi nåddes av ett rykte att en stark väckelse drog fram över
grannsocknarna. Pingströrelsen samlade själar i stort antal
och helbrägdagörelse och tungomålstalande väckte indigna
tion eller hänförelse - likgiltig var ingen. Att vi i det Schar
tauanskt högkyrkliga Tanum skulle drabbas av väckelsen var
dock inte att tänka på, ingen skulle våga öppna sin dörr för en
"falsk profet" trodde vi. Där hade vi fel, en lördag annonsera
des ett "härligt möte" i den övergivna doktorsbostaden och
vem kunde motstå en så förbjuden frukt. Det blev en kö så
bara hälften fick plats i lokalen och nya möten fick utlysas på
stående fot. Vem var denne som frestade oss?

Det var symaskinsagenten,
han sålde inte längre symaskiner, han marknadsförde en ny
syn på Kristus, han ville uppfylla oss med Helig ande och hans
sånger var så glada, att vi ville dansa i doktorsparken. Nu
hade han slängt vindtygsjackan och benlindorna, han var en
frälsare i cheviotkostym och stärkkrage och sålde väl aldrig en
symaskin mer. Mamma släppte aldrig mer en symaskinsagent
över sin tröskel och det behövdes ju inte heller, hennes syma
skin räckte livet ut.
Nu läser jag i Gösta Dahlbergs trevliga minnen från 1950,

att vi tanter i Hästhagen lockats att köpa en diskutabel tvätt
maskin, som drogs med vev, av en charmerande tvättma
skinsagent. Ja nog hade han vackra, bruna ögon, men han
hade också en bra produkt, som ingalunda drogs med vev
utan hade något så genialt som en trycktork. Vattnets tryck på
en elastisk behållare avlägsnade det mesta av vattnet och tvät
ten vart halvtorr och färdig att hängas på streck. Den, du Gös
ta, den kämpade med barntvätt, vittvätt, allt utom kem-tvätt, i
tolv år innan den fick lämna plats för snart förbrukade auto
matiska tvättmaskiner inköpta i butik.

Heder åt agenten, han kunde sin maskin och lärde ut samt
liga finesser - för övrigt skulle inte våra svårlurade norrländ
ska män, som deltog i köpet, ha fallit för hans bruna ögon.

Edla Sofia

15



Al

Vinterglädje u
När vintern är snösnål, brukar man alltid någon gångfi
"ersättning" av snöfri is påfjärdarna, men i år har ocksl
isen bedragit oss.

Och då har vår nya, fina konstisbana varit till extrt
glädje förstås, när den startar just som vi är som mes
svältfödda.

Dom som dominerar banan är naturligtvis alla lag
spelare. Deras spelglädje är så stor att dom kan börjt
tävla redan halv åtta på lördagsmornarna. Och det ärj:
en fin ishockeyrink!

Om man räknar ihop alla aktiva som spelar ishockey
eller bandy så rör det sej om nästan 1 000 personer, son
måste vara extraglada.



rtn vinterväder
Skolorna använder banan alla vardagar och skrid

skoskola finns i GIFS regi.
Är man "allmänhet", har man 8 timmar i veckan att

alsa omkring på isen.
Här ser ni prov på domflesta sorters skridskoåkning,

utom konståkning, men det kanske kommer så småning
om. T h lär Vidosav Petkovic sin hustru Slavica, som hör
till nybörjarna på banan. Och så har vi långfärdsskrin
narna, tre trogna, Mats Algotsson, Sigvard Larsson och
Göran Lundgren, som fick sej en tur på Ösby träsk en
dag då solen sken.

Layout: Jan Calderon.



KONSUM• DOMUS
Ånyo ligger ett fullbordat verksamhetsår bakom oss. Vi
befinner oss i skrivande stund i ett tidigt skede efter års

. avslutningen, men en del av vår utveckling kan vi redan
nu avläsa.
Vår förenings försäljningsutveckling har varit syn

nerligen god och vi nådde upp till en årssumma av drygt
64,4 milj. kronor. Detta innebär en ökning med drygt 7,4
milj. kronor eller 13,0%. Denna utveckling ligger väl till
i jämförelse med region- och riksmedeltal för koopera
tionen. Vår förenings säljökning ger också utrymme för
en god volymökning. Föreningens största säljenhet, va
ruhuset Domus, har under året passerat 50-miljoners
nivån.
Den allmänna utvecklingen för 1974 pekar på ett år

med god fart för handeln där specialvaror och varaktiga
konsumtionsvaror visar en markant säljökning. Även
livsmedelskonsumtionen visar betydande ökningstal. En
hygglig konjunktur och olika stimulansåtgärder har san
nolikt medverkat till detta utfall.

I början av 1974 fanns en del orosmoln med i bilden
bl a drivmedelsransoneringen. Denna blev lyckligtvis
kortvarig och torde knappast ha hunnit ge någon ver
kan för handeln. I bakgrunden på denna drivmedelsran
sonering fanns den s k oljekrisen med alla dess nu kän
da kort- och långsiktiga verkningar. En verkan som de
finitivt slagit igenom är betydande kostnadsstegringar
som gör sig märkbara både i varupriser och inte minst i
krävande kostnadsposter.
Alla dessa kostnadsökningar kommer att synas i vår

resultaträkning, men har den goda försäljningsutveck
lingen på ett förnämligt sätt hjälpt till att neutralisera
kostnadstrycket. Den fina uppslutning som våra med
lemmar/konsumenter visat har sålunda stor ekonomisk
betydelse. Vårt bokslut ligger ännu en bit bort. Vi tror
dock, med hittills kända tal i bakgrunden, att årets bok
slut ska bli ett bra bokslut som ligger inom ramen för un
der senare år redovisade.

Föreningens verksamhet
kommer närmare att presenteras i verksamhetsberättel
sen som i likhet med tidigare år utsändes till medlem
marna per post någon vecka före stämmorna. Årets di
striktsstämmor blir i mars månad och föreningsstäm
man i april månad. När de definitiva dagarna äro fast
ställda kommer detta att meddelas i bl a vårt flygblad.
KF:s datacentral ombesörjer även i år utsändandet av

återbäringen. Detta kommer att ske i början på maj må
nad om vår tidsplan kan hållas.

Konsumentägt- tema ävenför 1975
Det år som vi nu lagt bakom oss har väl inramats av te
mat Konsumentägt. Genom denna satsning har den
kooperativa rörelsens särart på ett fint sätt aktualiserats
och i betydande grad uppfattats av konsumenterna.
Även året 1975 kommer att präglas av samma tema -
KONSUMENTÄGT -.

I hägnet av detta tema har vi nu att se fram över det
nya året. Hur året slutligen kommer att gestalta sig är
nog svårt att veta, inte minst med alla de varierande för
slag som våra officiella bedömare presterat. Det finns
väl ingen anledning till pessimism utan vi låter vår
sansade optimism råda.
En fortsatt fin uppslutning från våra medlem

mar/konsumenter ger oss både styrka och stimulans.
Med detta i bagaget underlättas vår uppgift att bemäst
ra alla de kostnadsökningar som vi vet infinner sig un
der året. Vi skapar i samverkan genom att handla Kon
sumentägt och därmed värnar vi också om vår betydelse
fulla kooperativa verksamhet som är ett instrument av
stor betydelse för hushållens ekonomi.

PAN

KONSUMENTFÖRENINGARNA I LANDET
ökade sin försäljning med 13,2 procent, vilket i oförändrat
penningvärde motsvarar en ökning på nära 6 procent. Den
preliminära försäljningen i föreningarna blev 11 324 miljoner
kronor, en ökning med 1,3 miljarder kronor.

De kooperativa Domus-varuhusen ökade sin försäljning
med 17,2 procent till 5 809 miljoner kronor.

2. I..n.--...Nr-...

botten för den största ökningen med 20,2 procent följd av
Konsum Västerbotten med 18,0 procent.

Antalet konsumentföreningar minskade genom samman
slagning under 1974 med 8 och är nu 196.

Medlemsantalet i landets föreningar ökade med 36 642l
I 756 935.



Bildorientering
Dessa stora stenar ligger efter en stig som bara för 35 år sedan var en körväg mellan två torp. De ligger på norra
delen av samhället utanför Gustavsbergs marker, men endast 200 m. Denna gräns har helt nyligen rensats upp och
markerats. Bakom den vänstra stenen har jag satt upp en bild av en mäkta populär person.
Nu gäller det att hitta platsen och skriva ner namnet på personen och skicka den i slutet kuvert till Gustavsberga

rens redaktion. Jag utlovar ett pris, en fotografik-tavla, till den första dragna, rätta lösningen på detta bildoriente
ringsproblem.

Hilding Engströmer

Håll naturen ren!

Var rädd om våra
vackra marker

Samlare av stengods önskar köpa:

W. Kåge: Farstagods, Cintra, Fajanser m m,
Bernt Friberg: äldre gods,
G. Wennerberg, även servisgods, Thyra Lund
gren: Fåglar,
Anders Liljefors, Stig Lindberg: Fajanser,
samt Gustavsbergs tidskrift, Porslin.
V g ring 36 21 00 helst efter kl 18.00

Lennart Larsson
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BESÖK PÅ KFs PROVKÖK

I:

KF:s Provkök startade sin med åren allt betydelsefulla
re verksamhet 1944 i ett fönsterlöst rum. Det gällde då
att under ransonerings- och kristid vara inköpsavdel
ningarna behjälpliga vid inköp av livsmedel främst ärter
och bönor. Man kollade koktider och kvaliteter.

Anna-Britt Agnsäter var med från början och under
hennes tid har Provköket vuxit och spelat allt större roll
bl a vid inköp och produktutveckling men kanske mest
när det gäller information om matens näringsvärde, an
vändning och tillagning.

Redan I 946 började KF, först på marknaden, med
varudeklaration av livsmedel under mottot "Väg pris
mot kvalitet".

Idag har Provköket, som från sitt första krypin så
småningom flyttade till Katarinavägen nu vuxit ut till
övre våningen i Stadsgården 10, plan 11. Där har man
på köpet fått en fin utsikt över Strömmen bl a från det
vackert och funktionellt inredda informationsrummet.
Från 1936, då huset var nybyggt, till 1969 var det rum
met porträttmålaren Masolles atelje. Han bodde i den
våningen med sin hustru Aina Steenberg, som ritade så
fina julkort och adventskalendrar bl a.

Masolle blev god vän med Albin Johansson, som ju
hade nära till att sitta modell i huset. Och 1944 målade
Masolle hans porträtt vid det staffii, som fortfarande ef
ter konstnärens död står i provkökets informationsrum.
På det staffiiet står i dag ett porträtt - också målat av
Masolle - av Hjalmar Degerstedt, som 1932-1952 till
hörde KF :s styrelse och startade provköket 1944.

Provköket har många arbetsuppgifter. De flesta ut
förs på uppdrag av KF:s inköpsavdelningar och indu
strier.

Provsmakning och bedömning av livsmedel är en vik
tig del av provkökets verksamhet. Man har en grupp på
ca 100 personer - både män och kvinnor - som konti
nuerligt provsmakar och ger synpunkter. Detta sker en
gång i veckan - naturligtvis inte alla på en gång. Grup
perna smakar och för protokoll över sin bedömning ef
ter en 7-gradig skala. Provsmakningen gäller olika mär
kesvaror som ev. skall köpas in för att säljas i Konsum
eller Domus, men också nya produkter, som skall ut
vecklas för att tillverkas vid KF:s egna livsmedelsindu
strier. Man samarbetar naturligtvis med KF:s Livsme
delslaboratorium som sköter kontrollen på den kemiska
och bakteriologiska sidan. De varor som ska provas för
bereds och lagas i ett specialutrustat kök, som kan be
tjäna två provsmakningsrum. Man provar här också
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storhushållsprodukter och köket är utrustat med stek
bord och mikrovågsugn. Provsmakningsresultaten ut
värderas numera med hjälp av data.

De hushållslärare och hushållstekniker som arbetar
med provsmakning bildar en s. k. expertgrupp som ofta
arbetar och diskuterar med inköpsavdelningarnas folk.
Då gäller det inte bara smak utan kvaliteten i sin helhet
och också förpackningarnas utförande.

Det finns också ett välutrustat experimentkök där
man har möjlighet att i lugn och ro experimentera med
nya rnatlagningsrnetoder och nya användningstips för de
kooperativa märkesvarorna. Texten på KF:s livsme
delsförpackningar skrivs och provas här.

Det har alltid varit en angelägen uppgift för Provkö
ket att under åren ge information om hur man kan äta
rätt och riktigt och billigt. Och under det sista året har
man kommit ut med budskapet om basmat+tillägg.
Faktan om basmaten är ett resultat av ett grupparbete i
Socialstyrelsen där Anna-Britt Agnsäter varit med. För
att illustrera basrnat+tillägg på ett enkelt och lättfattligt
sätt har KF:s Provkök gjort en matpyramid.

Och nu är vi inne på den direkt utåtriktade verksam
heten.

Alla små informativa blad om kött och frukt och Råd
& Recept som finns i alla konsumbutikerna, bara att ta
med sej. Dom recept vi läser i tidningen VI provlagas
på Provköket. Och så har vi bestsellern Vår Kokbok,
som korn ut första gången 1951 och under 14 år sålts i
en halv miljon ex. Nu är trycksatsen utsliten och i vår be
räknas den nya upplagan komma ut. Också i den, som
underhand i föregående upplagor, har man skurit ner,
förenklat och tagit fasta på nya rön. På provköket är
dom mycket intresserade av att vi inte ska frossa och
övergöda oss. Det går lätt att leva sunt, billigare och
enklare än vi kanske har fått för oss. Och så är det ju en
fördelningsfråga - att inte frossa.

Redskapsprovningen
Men det är som sagt inte bara det som vi äter, vi som
handlar i konsurn, som testas här högt uppe i Stadsgår
den. Sedan flera år har man provat redskap av olika
slag, sådana som vi använder i hemmet. Och när prov
köket 1970 fick större lokaler, har den verksamheten ut
vidgats och redskapsprovningen har nu blivit en egen av
delning med rnaskinprovningsrum och mätinstrument.
Gunvor Lundberg leder denna verksamhet. Proven gäl-



ler många varor, från mindre husgeråd t. ex. knivar, vis
par och skärmaskiner till' kapitalvaror som disk- och
tvättmaskiner, spisar och mikrovågsugnar. Även ute
grillar, gasolkök för camping och städredskap provas.

När man provar disk- och tvättmaskiner, måste man
ju ha en metodik att gå efter. Disken är rejält smutsad,
man penslar med spenat, äggula och gröt, som hör till
det mest envisa, när det gäller att få disken ren. Resulta
tet avläses under särskilda ljusskåp och jämförande prov
görs i en referensmaskin.

Som exempel på hur det kan gå till kan vi ta tvättmaski
nen. Man använder väv som är nedsmutsad enligt inter
nationella normer. Lappar av sådan väv syr man fast på
handdukar. Under tvätten mäts vatten och strömför
brukning med elektriska mätare och vattentemperatu
ren mäts av termoelement, som kopplats till maskinen.
Och en skrivare registrerar temperaturförloppet. När
maskinen tvättat färdigt mäter man tvätteffekten i en vit
hetsmätare. Även här görs samma prov i en referens
maskin.

Vad som är särskilt intressant för oss i Gustavsberg är
att redskapsprovningen ofta haft uppdrag från Gustavs
berg att t. ex. prova formgivning eller tålighet hos kera
miskt gods eller husgeråd av plast. Provningen hart. ex.
gällt tåligheten hos dekoren på vårt servisgods vid ma
skindisk. Eller lämplig utformning på ugnssäkra fat. Li
kaså har man tidigare för vår räkning gjort systematis
ka provningar på ugnssäkerheten, kokplattssäkerheten
och flamsäkerheten i vårt gods, när det gäller matlag
ning i ugn eller på platta eller gas.

Detta var ett plock ur provkökets och redskapsprov
ningens vardagsrutin och vi kan väl få tacka få hjälpen.

Margareta

Överst en bild från livsmedelsprovningen. Varje vecka kom
mer personer från livsmedelsprovningens konsumentpanel,
som består av ca 100 personer, till provköketför att testa pro
dukter. Det finns nu två sådana här provsmakningsrum med
särskilda bås för varje provsmakare, med korrekt dagsbelys
ning.

Bilden i mitten visar det nya köket för livsmedelsprovning.
Där finns utrustning för att prova storhushållsredskap.

På nedersta bilden ser man hushållsteknikerMargareta Bern,
som visar hur man testar tvättmaskiner i Redskapsprovning
ens "våtutrymme".



Den här klockan kallas "Tsarklockan" och var avsedd för
Kröningskyrkan. Klockan sägs vara världens största, föll ner
och gick sönder, när den skulle sättas upp. Har aldrig an
vänts för sitt ändamål. Står i Kremlparken.

Kanonen, som står på samma plats och också är världens
största, har aldrig avlossat ett skott. Den var avsedd för
Moskvas försvar och väger 40 ton.

Semesterresa till
Sovjet
När man har semester kan det vara trevligt att göra en
resa till främmande land. Finns då något socialt inslag
medtaget i resplanen så blir resan mera lärorik.

Vid Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s resa till
Moskva-Leningrad fanns ett sådant inslag medtaget i
resplanen. Detta gällde hur man ser på alkoholbruket i
Sovjet och vad man gör för att minska alkoholens skade
verkningar.

När vi var i Moskva var vi en grupp på 20 st, som fick
besöka ministeriet för Hälso- och familjefrågor. Det mi
nisteriet handlägger frågor om alkoholens skadeverk
ningar.

Ministeriets administrationschef Michael Ivanovitj
tog emot oss. Han lämnade en redogörelse för ministe
riets verksamhet och svarade på våra frågor. Alkohol
försäljningen regleras av en lag, som tillkom 1972 och
den lagen omfattar även förebyggande vård. Alkohol får
säljas till personer, som fyllt 18 år och den får säljas en
dast i vissa affärer och under en viss tid (kl
I 1.00-19.00) under dagen. För att minska bruket av al
kohol bedriver ministeriet propaganda i tidningar, radio
och TV. På alla arbetsplatser skall finnas sk upplys
ningsorgan, där representanter från företagsledningen,
fackföreningen och läkare skall ingå. De skall på arbets
platsen propagera mot bruket av alkohol samt hjälpa
dem, som har alkoholproblem. Att sälja sprit till min
deråriga straffas hårt. Även föräldrar får böta om de till
handahåller sprit till sina barn. Motorfordonsförare, som
är påverkade av alkohol mister sitt körkort på 1å2 år.
Upprepas förseelsen blir det fängelse. Det finns anstal
ter för alkoholisterna och de är kombinerade med fabri
ker av olika slag. Vikten av arbete tillsammans med vård
betonas särskilt och anses vara den rätta metoden för att
återföra en alkoholskadad till normalt liv.

Om någon tages för fylleri på allmän plats eller an
norstädes föres personen till en tillnyktringsstation, lik
nande våra "finkor". Skillnaden är att det alltid finns lä
kare till hands i Sovjet. Det finns 29 sådana stationer i
Moskva.

Vi fick besöka en tillnyktringsstation och se på dess
lokaler och utrustning. Stationen hade en personal på
12-14 personer på varje skift och läkare dygnet runt.
Man hade 35 bäddar fördelade på 5-8 rum. Vidare ha
de man 4 bilar med kommunikationsradio. Stationen får
anmälan per telefon, när de skall hämta någon berusad
person. Det är milisen eller allmänheten, som anmäler
härom och anmälaren får vara anonym.



Vid utskrivningen får man ett samtal med milisen (so
cialarbetare som vi har i Sverige finns ej) och foto tas för
registrering. Rapport lämnas till myndigheter och ar
betsplats. Den intagne får betala hotellrumshyra för sin
vistelse på stationen samt betala böter. Om den intagne
är skadad förs han till lasarett. Är vederbörande våld
sam får han en injektion och läggs in på ett isolerat rum.

Vi fick även träffa ett läkarteam för att med dem dis
kutera alkoholproblemet ur medicinsk synvinkel samt
vården av alkoholskadade. Teamet bestod av professor
Orlovski och psykiatern Babajan, som är Sovjets repre
sentant i FN:s narkotikakommitte.
Dr Babajan redogjorde i korthet för den historiska ut

vecklingen från 1917 och framåt på alkoholfrågans om
råde. Trots Lenins uppmaning till folket att upphöra
med alkoholseden, så kan man inte bortse ifrån att alko
holen alltjämt är ett samhällsproblem, som man inte fått
bukt med. Detta kanske är beroende på att alkoholtra
ditionerna är så starkt bundna till familjen. Här fordras
mycket upplysning för att lära folk att använda alkohol
på rätt sätt.

Professor Orlovski talade om upplysningsarbetet för
att bekämpa alkoholismen. För detta arbete finns s k sa-

nitetsupplysningsorgan i hela Sovjetunionen och dessa
upplyser om alkoholens verkningar för såväl den enskil
de individen som samhället. Han visade upp affischer,
som sätts upp på arbetsplatserna, som alla visar alkoho
lens skadeverkningar. Man försöker även skapa en bätt
re miljö - omgivning - som kan påverka den alkohol
skadade i positiv riktning. I detta sammanhang talade
han om att i Estland finns något som man kallar Anti
Bachusföreningar. Föreningar, som består av f d alko
holister (lika med våra länk-föreningar) och de har stor
betydelse i upplysningsarbetet. Nykterhetsföreningar
finns ej i Sovjet. Man framhöll att det var hela folkets an
gelägenhet att ta itu med dessa problem. Professor Or
lovski slutade med att understryka kollektivets stora be
tydelse i detta sammanhang.

Men vår resa upptog även det som turister får se i
Moskva och Leningrad. Det är mycket att se, så man
hinner inte med allt. Vi hann även göra ett besök på
Svenska ambassaden i Moskva och bli informerade om
arbetet där. Ja, det var en verkligt bra och intressant re
sa, som överträffade förväntningarna.

E. Sander

PÅ LÄTT SVENSKA
Arbeta för jämställdhet*!
Ar 1975 är internationellt kvinno-år. Det har FN* be
stämt*. Det betyder att man i alla länder bör* arbeta ex
tra mycket för att kvinnorna ska få det bättre.

Regeringen* har bestämt, att en grupp personer ska
arbeta med frågan om jämställdhet* mellan män och
kvinnor. Gruppen har frågat bl. a. Statens invandrar
verk* (SIV) vad man där ska göra för kvinnorna under
det här året. Svaret finns i SIV :s tidskrift Ny i Sverige nr
5 1974.
Det här vill SIV arbeta extra mycket för:
I. Svenskkurser med ekonomisk ersättning för in

vandrar-kvinnor, som är hemma-fruar. Det kom ett för
slag* om det redan för tre år sedan.
Jämställdheten mellan män och kvinnor är större hos

svenskarna än i de flesta* invandrargrupper. Invandrar
kvinnorna har ofta inte fått det bättre, när de har kom
mit till Sverige. Ibland har de fått det sämre. Sverige har
inte gjort så mycket för att hjälpa dem.

Lagen* om svensk-kurser med lön och ledighet kom
1973. Men den var bara för arbets-tagare.
2. En undersökning av vilka invandrare, som inte kan

läsa och skriva (analfabeter). Och en plan för kurser åt
dem.

Man vet inte hur många analfabeter som finns i Sve
rige. Men man vet att kvinnor oftare än män är analfa
beter, därför att de har fått gå i skola för lite.

ORDET BETYDER -
*bestäm/ma -mer -de -t Hon bestämmer=hon säger vad de
ska göra
*bör Vi bör göra det=det är bäst att vi gör det.
*EN=Förenta Nationerna=en internationell organisation som
ska arbeta för fred och hjälpa när det t. ex. är problem i ett
land eller mellan länder. FN ska också arbeta för att alla män
niskor ska leva bra, få gå i skolan m. m.
*flest stor - större - störst, många - fler - flest
*förslag -et - mittförslag är att vi går på bio=jag tycker att vi
ska gå på bio.
*jämställdhet -en Jämställdhet i arbetet=t. ex. när en kvinna
och en man har samma typ av arbete och får samma lön för
det.
*lag -en -ar Lagen "säger" vad man får göra och vad man inte
får göra. Man får t. ex. inte dricka alkohol, när man ska köra
bil.
*regering -en -ar I Sveriges regering "sitter" nu statsminister
Olof Palme och 18 statsråd (ministrar). De är med i det social
demokratiska partiet, som är det största politiska partiet i riks
dagen (parlamentet).
*Statens invandrarverk (SIV)=en myndighet som arbetar med
invandrarfrågor för hela landet.
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Att bli pensionär

Som vi alla vet är det många och stora förändringar som
sker, när en människa övergår från arbetslivet till ett liv
som Pensionär. Då gäller det för oss att acceptera för
ändringarna men att också ta vara på möjligheterna till
en meningsfylld tillvaro, som onekligen finns för oss. Vi
vet av kroppens förändringar att minnet sviker oss,
känslan av ensamhet och onyttighet är en del av inne
hållet i en Pensionärs liv. I vår förändrade situation har
vi dock möjlighet att uppleva saker och ting på nytt. Tid
och möjlighet att följa årstidernas växlingar, att resa, att
studera osv. I vår tid finns en tendens att värderamänni
skan efter hennes effektivitet. Vi Pensionärer har väl de
flesta av oss bara en 6-årig folkskola, några folkhögsko
la. Detta innebär att vi är rädda att inte klara av ett upp
drag i föreningarna. Tyvärr finns en del fördomar kvar,
när det gäller att göra vår röst hörd. Alltför många tän
ker så här, jag är för gammal, ingen bryr sig om vad jag
säger. Det är fel. Aldrig förr har äldre människor haft så
mycket att välja på i aktivitetsväg som nu: Större ge
menskap och aktivitet och ökade kunskaper genom stu
diearbete i föreningarna.

Vi bör alla vara med och ställa krav på olika ting i
vardagslivet för meningsfylld pensionärstid, god åld
ringsvård, bostäder,ja hela livsmiljön. Låt oss känna ge
menskap. Vi lever bara ett kort liv.

Anna Hallberg

Ålderdomshem borde inte finnas. Det är en grogrund för för
tvivlan, ångest och alla andra onda makters spel. Ängslan för
långvård, skuldkänslor ligger som en mara och trycker. Går
jag ut i korridoren för att fly från eländet, så träffar jag säkert
på samma plåga hos min broder och syster. För en stund kan
jag glömma mina egna plågor och gå helt upp i andras, också
en form av terapi.
- De glömda, avsidestagna, sängliggande, rullstolsbund

na. En har fått benen avtagna, en annan har förlorat sitt
ena ben och har fått det andra brutet.

Så här har jag tänkt: Skulle inte alla unga, friska medmän
niskor här omkring, de som har händerna fulla av arbetsiver
och glädje, vilja dela med sig av sitt överflöd till någon som
kanske aldrig får ett besök, en blomma, en hälsning, göra livet
lite ljusare för de avsidestagna, hedra minnet av de kära som
gått hädan.

Vad roligt det skulle vara om det då och då kunde dimpa
ner en slant till våra "Trivselkvällar". Det är en gemensam
sammankomst, där vi roar oss efter bästa förmåga. De flesta
pensionärerna här är f. d. anställda vid fabriken, de som byggt
upp det Gustavsberg vi har i dag. Och vi övriga, vi som inte
jobbat i fabriken har ju fått se till att allt annat funkat.

Tänk på, att även ni unga kan ha nytta av "Trivselkvällar"
när dagen D kommer. Detta brev kommer kanske att väcka
kritik men det är bara nyttigt. Iden är undertecknads, ingen
annan bör klandras för den - det får bli min huvudvärk.

Varma hälsningar
fru Johansson

Åren som kommer
I första hälften av februari startade en ny kurs, som he
ter "Inför pensioneringen" i fabrikens Utbildningsavd.
och Vuxenskolans regi. Tjugofem blivande pensionärer
fördelade på tre grupper arbetar nu med bl. a. följande
frågor:

Förberedelse inför pensioneringen, behövs den?
Arbetets betydelse och behovet av kompensation för
arbetet
Våra sociala rättigheter och krav i dagens samhälle
Behovet av kontakt och gemenskap
Att behålla hälsan
Vardagsjuridik
Åldrandet och personligheten
Interna pensionsfrågor inom företag och samhälle
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Kursen omfattar 8 träffar och deltagarna träffas 1
gång per vecka, den är upplagd som studiecirkel med
handledare från Vuxenskolan, även experter kommer att
medverka i vissa avsnitt.

Vi citerar ur Vuxenskolans. information:
Hela livet är en lång radperioder, som ställer kravpå

Dig iform av studier, planläggning och förberedelser.
Duförbereder Dig genom skolgång och olikaformer av
utbildning. Du går planmässigt in för att välja arbete,
och Du engagerar Digför vidareutbildning. Många pla
nerar sin semester mycket grundligt, men livet efterpen
sioneringen förbereder man sällan.



MÖLNTORPSGLIMTEN
Efter alla tillönskningar om "god fortsättning" är vi re
dan långt in på det nya året! Våra föraningar om vad
1975 kan väntas innebära för vår del, torde väl dämpa
den värsta optimismen: Trots den mångomtalade hög
konjunkturen - som landets industri lär befinna sig i -
bör påpekas, att den minskade bostadsproduktionen
kraftigt påverkar vår fabriks bransch i negativ riktning.
Då dessutom våra exportkunder mött liknande svårig
heter på övriga marknader, kan den oinitierade lätt tro
att vi infört "på stället marsch". Men icke: Vår kon
struktionsavdelning är ständigt på alerten med nya pro
jekt, nu har t o m det rostfria materialet fått konkurrens
av såväl koppar- som mässingplåt! De senare produk
terna är väl ännu att betrakta såsom utställningsföre
mål? Vår förhoppning är att bostadsbyggandet åter skall
bli "på modet", och därmed återge oss möjligheten att
köra på alla cylindrar!

• GEM-klubben har i samband med Lucia-firandet -
med 100 morgonpigga - genomfört sin utlottning bland
konstsektionens medlemmar. Femton konstverk fann
nya ägare, som valde i följande turordning: Börje Karls
son, Junot Nilsson, Hans Westman, Siv Bergkvist, Elis
Westman, Evert Stillman, Marja Mylläri, Börje Matts
son, Annmarie Jansson, Pirjo Ehnlund, Tore Anders
son, Helge Wendin, Esko Mylläri, AlfBlomkvist och Ar
thur Strandberg. Pia Ehnlund, som var Lucia, hade god
hjälp i tablån av femton (!) tärnor, alla välsjungande
Mölntorpsflickor !
Julfesten, som arrangerades i Kolbäck Trettondag

Jul, samlade cirka 150 deltagare. Efter lekar kring gra
nen serverades förfriskning, varpå "Mr Silver" roade
barnen med trollerikonster, medan vi äldre drack kaffe.
Intet barn saknades då Farbror Jultomten anlände med
gottpåsar ("hotet" från illusionisten att trolla bort några
barn gick lyckligtvis aldrig i verkställighet!).

Foto: Lasse Johansson.
Mr Silver, alias Hans Silverberg, assisterad av Kenneth Norr
grann - demonstrerar ett reptrick för det yngre julfest
auditoriet.

Av fritidsaktiviteten "Friskare liv" som lanserats av
KPA, har GEM-klubben fått som första uppgift att sti
mulera till ett "Vasalopp" på skidor hemmavid. Avsik
ten är att man skall åka i egen takt och i flera etapper,
och därmed sammanlagt uppnå de 86 kilometerna. På
papperet är förberedelserna gjorda, på marken saknas
däremot ännu sent i januari den nödvändiga snön.
Dock: En sammanlagd långpromenad om motsvarande
sträcka, kan ingalunda betraktas som bortkastad tid.
Man tager vad man haver och kom ihåg: Bär alltid re
flexer vid kvällspromenad!

L. Johansson

I

\

Kanadabesök på Gustavsberg
Torsdagen den I 3 februari gästades Gustavsbergs Fabriker i
Gustavsberg av 70 av de kanadensiska skolungdomar, som
under månaden besöker Eklidens skola i Nacka. Besöket i
Gustavsberg gäller Hushållsporslinsfabriken och Keramiskt
Centrum.

Det är skolungdomar i åldern 14-16 år, 120 st. från Mon
treols skoldistrikt, som fått tillfälle att göra denna spännande
resa. De flesta kommer från Saint Thomas High School, där
den ene av initiativtagarna, Hans Tibblin är gymnastiklärare.

Med ledare, journalister och föräldrar var gruppen 147 per
soner, som i chartrat plan tog sig till Sverige och Arlanda re
dan fredagen den 7 februari. Utom fabriksbesök på Atlas
Copco i Nacka och i Gustavsberg blev det ett rikt program
med rundturer, musik, sång och teaterutbyte etc.

Nacka-familjer ställde upp som värdar och tog emot ung
domarna i sina hem. Arne Såmme, Nacka och den redan
nämnde Hans Tibblin, var initiativtagare till detta utbyte mel
lan skolor.
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BESÖK FRÅN GUINEA-BISSAU
Den 9 augusti 1974 erkände Sverige republiken Guinea
Bissau. Och sedan 1969 har befrielsegrupperna PAIGC
fått humanitärt bistånd från oss. Nu föreslås att bistån
det går över i ett långsiktigt samarbete och att Guinea
Bissau blir svenskt s k programland. Biståndet beräk
nas under budgetåret 1976/77 hållas inom ramen 40
milj. kr. Man vill inrikta sej på långsiktiga projekt t ex
telekommunikationer, kraftförsörjning och industri. På
livsmedelsförsörjnings-, hälsovårds- och utbildningssi
dan anser man sej ha egna resurser. Man vill också från
Guinea-Bissaus sida ha kommersiell kontakt med sven
ska företag.

I december förra året inbjöds en guineansk minister
delegation till Stockholm för att diskutera det fortsatta
samarbetet med Sverige. Detta skedde genom UD, som
förmedlat kontakt med bl a KF och Exportföreningen.
Och den 5 februari kom delegationen till Sverige.

Ledare för delegationen, som bestod av sex personer,
var Vasco Cabral, minister för ekonomi och finanser.
Han är en framstående ekonom och tillhörde PAIGC:s
ledande intellektuella. Från 1950 studerade han vid uni
versitetet i Lissabon, men fängslades på grund av sin po
litiska verksamhet och satt två år i isoleringscell, där han
fortsatte studierna och avlade ekonomexamen efter fri
givningen 1959. Efter fängelsevistelsen var han förbju
den att lämna Portugal. Men i ett lyckat flyktförsök kom

DÅLIGT BANDYVÄDER

han till PAIGC:s högkvarter i Conakry. Och 1964 fick
han i samband med en omorganisation av partiet upp
draget att svara för den ekonomiska planeringen. Han
har ofta varit partiets delegat vid internationella konfe
renser och har tillhört det s k krigsrådet, ett av dom hög
sta politisk/militära organen.
Övriga delegater var Oswaldo Silva, ansvarig för Na

tionella Kommitten för Cap Verde-öarna, Filinto Vaz
Martins, statssekreterare för industri, energi och kraft
försörjning, Fernando Portes, statssekreterare för post
och telekommunikationer, Manuel Boal, huvudansvarig
för hälsovården och Maria Lilica da Luz Boal, rektor för
"Instituto Amizade" som har hand om undervisningen i
internatskolorna.

Delegationen besökte den 10 februari Gustavsbergs
Fabriker i sällskap med Nils Thedin från KF. Sveriges
Radios Rapportredaktion följde gruppen för att göra en
intervju med Vasco Cabral i industrimiljö.

Men något samarbete med Gustavsberg blev det inte
fråga om nu. Det var andra industrier, som mer intresse
rade gästerna, som har träffat Sven Andersson och
Gertrud Sigurdsen och diskuterat biståndsprogrammet.
Dessutom ingick i programmet besök på Skogssty
relsen och Vattenfall. Madame Boa! diskuterade han
dicapvård och undervisning.

UR NYA GRODBLAD
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Lördagar
Söndagar
Måndagar
Tisdagar
Fredagar

16.00-18.00
13.00-15.00
12.00-13.00
12.20-13.10
09.00-10.00
14.00-15.00

Kriablommor samlade av Hermods

Det går en tjusning genom kroppen, då skidorna medfräsan
de fart banar sig väg över snöhöljda kullar och sluttningar,
och inte slår man sig så farligt heller.

*
En dag åkte vi kälke. Det var så roligt. Fräken stod överst och
släppte en efter en. Sen kom en majister ochfråga omfröken
ville men hon ville inte sen kom en annan majister och då ville
hon. Sen gick fräken av på mitten och majistern gick av lite
längre ner. Sen höllfröken och majistern på att tjöra ihjäl sej.
Det var den roligaste dan i mitt liv.

*
I storstadenfår man inte samma kontakt med människor som
på landsbygden. Man säger visserligen hej i trappuppgången
men sen blir det inte mer.

Ibland har naturförstöringen varit så svår att det inte går att
reparera, och då får man i stället åstadkomma en ny sorts
natur.

Fotbollen gick inte så bra under förra säsongen, men nu får vi
hoppas på en uppryckning. En ny lagledare och tränare för
fotbollslaget håller man på att skaffa.

Ishockeyrinken är färdig och invigd enligt programmet och
bandybanan ska spolas, så fort det blir kallt. Men den regniga
vintern har varit besvärlig för de flesta arrangörerna i mellan
sverige. När detta skrivs ligger Gustavsberg etta i bandy i Div.
III södra och ligger bra till för att vinna serien. På grund av det
dåliga vädret har det varit omöjligt att spela matcherna efter
ett förutbestämt schema. Så jag återkommer senare.

Acke B.

Allmänhetens åktider på Konstisbanan:



RAPPORT FRÅN OXELÖSUND
Foto: Lundell, Prisman, Oxelösund.
Den traditionella julfestenför anställda medfamiljer gick av stapeln den 12januari med rekordde/tagande. Över 300 barn och
vuxna dansade utjulen, anförda av Håkan Lindström och hans medhjälpare. Vår egen dragspelsmästare, Holger Parmenberg
med partner, gjorde ett uppskattatframträdande. Efter att därefter haförundrats över trollkonster, kompenserat uppkommen
närings- och vätskeförlust och slutligen uppvaktats av tomten, skiljdes vi efter en trivsam samvaro.

NORD-KOOP-NYTT
Två nya samgrupper
Produktionen inom textil och konfektion inom nordisk
kooperation har just startat nya samarbetsprojekt inom
ramen för kooperationens nordiska samarbete. Det gäl
ler närmast samköp av råvaror samt maskiner och till
behör, och, naturligtvis, tekniskt erfautbyte. För närva
rande köper man inom berörda fabriker för ca 200 milj.
sv kronor årligen.

Vad är kvalite?
Erfagruppen får många gånger frågor att fundera över,
man väljer förstås ut de viktigaste först. T ex kvalite, vad
är det? Tyget, materialet, modellen, passformen, stor
lekssystemet - se här några av synpunkterna. Matnyt
tiga frågor som teknisk utrustning, avsyningsteknik, pro
duktivitet, kostnads- och investeringsfrågor, kommer
högt på listan.

Gemensamma industribesök, t ex hos varandras fa
briker, vid maskinmässor etc ingår som en viktig upp
gift i gruppens arbete.

Deltagande organisationer: SOK och OTK i Fin
land, NKL i Norge, SIS i Island samt KF i Sverige.

Ordförande i erfagruppen är Carl-Axel Sjöstrand,
KF:s Slitmanfabrik, i samköpsgruppen ekonom Erik
Svensson, SOK:s fabriker Helsingfors.

Omfattandeproduktionssamarbete
Samarbete inom nordisk kooperativ produktion är på
vissa andra områden väl etablerat. Samägda företag är
Nordspray och Teo i Finland, Nordkronen i Norge och
Nordchoklad i Sverige, Norge och Danmark. De repre
senterar en årlig försäljning av ca 150 milj sv kr. För
närvarande utreds dessutom Nord-Kem, en gemensam
industriell satsning på det kemisk-tekniska området.
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GUSTAVSBERG

Födda
19/11 dotter till Sui Fong Chan o. Marika Yvonne Denise Suzuki

Smedslund, Nelsonstigen 13
23/11 son till Martti Vilho Alponen o.h.h. Kerttu Kyllikki f. Män

nikkö, Meitens v. I
26/11 Jorge Daniel son till Francisco Bueno Bueno o.h.h. Maria del

Pilar Martinez Bueno, Nelsonstigen 7
28/11 son till Jorma Johannes Fingerroos o. Taimi Annikki Säkki

nen, Björnskogsv. 16
3/12 dotter till Tryggve Nandorf o.h.h. Maud Ellen f. Ödlund,

Skyttev. 18
5/12 son till Christina Margareta Palmer, Björnskogsv. 68
8/12 son till Kerstin Birgit Pettersson, Rutens v. 4
9/12 dotter till Sven Åke Rasmussen o.h.h. Inger Margaretha f.

Frejd, Björnskogsv. 72
11/12 son till Bernt Lennart Norling o.h.h. Inga Ann-Kristin f. Jo

hansson, Björnskogsv. 14
12/12 dotter till Tore Gustaf Gerhard Olsson o.h.h. Gun Kristina f.

Finnman, Villag. 10
22/12 son till Lauri Olavi Mattias Kuusinen o.h.h. Annikki f. Salme

la, Meitens v. 21
24/12 son till Britt-Marie Eriksson, Björnskogsv. 18
24/12 son till Markku Viljam Vessman o.h.h. Marja-Liisa f. Nieme

lä, Skyttev. 23
25/12 dotter till Karin Yvonne Madeleine Linder, Lagnö gårds v. 4

1975
3/1 son till Mats Olov Bährne Grönblad o.h.h. Anita Marie

Louise f. Andersson, Renv. 6
6/1 dotter till Anne Birgitta Pettersson, Nelsonstigen 10
6/1 son till Hans Sven Eriksson o.h.h. Eivor Berta Sibylla f. Jo

hansson, Meitens v. 7
11/1 dotter till Kimmo Kalevi Ojalehto o.h.h. Cecilia Maria Elisa

bet f. Koskinen, Nelsonstigen 7

Vigda
30/11 Hans Idor Dennis Andersson o. Ulla-Britta Ingeborg f.

Hägersund.
14/12 Karl Ivar Strömberg o. Monica Viola f. Leksell

1975
11/1 Bengt Lennart Karlsson o. Maud Inger Margareta f. Johans

son

Döda
29/11 Lilly Irma Elvira Berglind f. Videll, Gustavsgården, 78 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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29/11 Erik Hjalmar Hedman, Farsta, 78 år
18/12 Amalia Sofia Fredriksson f. Olsson, Gustavsgården, 96 år

1975
6/1 Anders Edvin Andersson, Villag. 7, 62 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTER. Varje söndag Högmässa kl 11. Varannan sön
dag firas Nattvard. Första söndagen i månaden är församlingens sär
skilda dopdag, då Dopet ingår i högmässan kl 11, alltså den 2 mars,
den 6 april, 4 maj etc.
Nu under fastan hålles passionsgudstjänster torsdagar kl 19.30,

som samlar oss kring Jesu lidande och dess betydelse.

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET
Barnens Kyrktimme lördagar kl 10 i kyrkan vill samla barn i alla åld
rar, från 4 år, till andakt och undervisning.

Vardagsverksamhet för barn varannan tisdag kl 18 i Lugnets lek
skola, nu närmast den 25 februari.

Barnfilmklubben torsdagarna 6/3 och 3/4 kl 15.30 i Munkmoragår
den.

Ungdomssamlingar. Torsdag 20/2 kl 19.30 passionsgudstjänst i kyr
kan. För övrigt varannan onsdag på tid och plats, som särskilt an
nonseras.

Ledare för församlingens barn- och ungdomsverksamhet är ung
domssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel. onsdagar kl 18-19
300 52, host. 08/742 2407.

KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET
Orgelmusik lördagar kl 18-18.30.

Gustavsbergs kyrkokör, cirka 35 medlemmar, sjunger vid gudstjäns
ter högtidsdagar och vid musikandakter. Övar måndagar kl
18.30-20.30 i Ekedalsskolan.

Ceciliakören, kyrkans barnkör, står öppen för alla barn. Övar mån
dagar och torsdagar kl 15-16 i kyrkan.

Fri undervisning i orgelspel ges, företrädesvis för vuxna.

Norrköpings gosskör gästar församlingen. Ger en konsert i kyrkan
den I mars kl 18 och medverkar i familjegudstjänst den 2 mars kl 11.

Passionsmusik under medverkan av Kyrkokören lördag den 22 mars
kl 18.

Ledare för den kyrkomusikaliska verksamheten är musikdirektör
Hans Björklund, tel. 08/404915.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
hade årsmöte i Prästgården den 21 januari och fördelade anslag till
Svenska kyrkans mission, Sjömansvården och Lutherhjälpen m m.
Samlas varannan tisdag kl 19.30 i Kristallsalen, nu närmast den 18
februari. Arbetskretsen anordnar i vår lotterier för sin verksamhet,
bl a utlottas en s k brudkista.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid :
43 5843, 435008, 409490
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INGARÖ

Födda
11/12 en dotter till John Erik Westman o.h.h. Ulla Birgitta West

man Lidwall från Storskogsvägen 18

1975
7/1 en son till Leif Hemborg o.h.h. Anna Kristina f. Jakobsson

från Johannesdal

Vigda
20/12 Jan Sergej Kieser och Gun Elisabeth f. Möller från

Lillsvängen 4

Död
13/12 Elise Ingegärd Andersson f. Isaksson från Lämshaga

ÅRET SOM VAR
- var ett år med god tillväxt både vad gäller folkmängden och anta
let gudstjänstdeltagare. Folkmängdsökningen på Ingarö kan åskåd
liggöras med följande uppställning:
Födda 27
Döda 9
Födelseöverskott 18
Inflyttade 219
Utflyttade 119
Inflyttningsöverskott 103
Folkmängd 1/1 74 1.390
Folkökning 121
Folkmängd 31/12 74 1.511

I de 61 högmässor som hölls under 1974 deltog sammanlagt 2.406
personer. Dessutom hölls 6 1 andra gudstjänster med tillsammans 2.682

BIBELSTUDIUM
hålles i Prästgården varannan tisdag kl 19.30, nu närmast den 25 fe
bruari.

LUTHERHJÄLPENS FASTEINSAMLING
Den traditionella, riksomfattande fasteaktionen för Lutherhjälpens
verksamhet för nödlidande ute i världen pågår nu under fastans vec
kor fram till Palmsöndagen den 23 mars. Sparbössor är utskickade
till alla hushåll och lämnas i kyrkan vid Palmsöndagens högmässa kl
11 eller också på pastorsexpeditionen.

PASTORSEXPEDITIONEN FÖR
GUSTAVSBERGS FÖRSAMLING
är öppen tisdagar och torsdagar kl 11-13 och 17-19. Tel. 30052.
Kyrkoherden träffas per tel. övriga vardagar utom onsdagar säkrast
kl 9-10.

FOLKMÄNGDSSTATISTIK FÖR 1974
Födda: 124 barn, 61 pojkar, 63 flickor.
Inflyttade: 685 personer, 368 män, 317 kvinnor.
Utflyttade: 706 personer, 398 män, 308 kvinnor.
Döda: 42 personer, 25 män, 17 kvinnor.
Folkmängd vid årets slut: 7.423 personer, 3. 779 män, 3.644 kvinnor.
Ökning under året med 61 personer.
Äldst är änkefru Emma Fingal, Gustavsgården, 103 år.

Hans Ekström

deltagare.Nattvard firades 18 gånger med 249 nattvardsgäster. Ingarö
kyrka anlitades vid 84 dop, 31 vigslar och 30 jordfästningar eller min
nesstunder - i dessa kyrkliga förrättningar deltog totalt 3.464 perso
ner. I kollekter insamlades under året 13.291:.

Dessa siffror betyder att antalet gudstjänstdeltagare ökade något,
antalet deltagare i kyrkliga förrättningar ökade mycket, antalet in
samlade kollektpengar ökade mest.

ÅRET SOM ÄR
- blir för Ingarö församling ett märkesår, liksom för Gustavsbergs
Fabriker, vi firar jubileum och fyller 150 år! Det var den 29 mars
1825 som en kunglig resolution avskiljde lngarö jämte Lämshaga
som en särskild kapellförsamling under Värmdö pastorat. Den 29
mars infaller i år på påskaftonen varför hela påskhelgen kommer att
få jubileumsprägel. Än är det dock ganska långt till påsk och innan
dess kan noteras att:

Högmässa firas kl l 1.00 varje sön- och helgdag
Helgmålsbön hålles första lördagen i varje månad kl 18.00

Passionsandakt hålles varje torsdag under fastan med början den
I 3/2 - tid och plats enligt tidningarnas predikoturer

Barnens Kyrktimme hålles i Ingaröhemmet varje helgfri lördag kl
9.30

Barnkören har startat och övar lördagar kl l 1.00
Vardagsverksamhet för barn börjar i Ingaröhemmet den 28/1 kl

16.00 och fortsätter varannan tisdag samma tid och plats
Barnfilmklubben fortsätter första torsdagen varje månad med bör

jan den 6/2
Kyrkans Ungdom samlas i Ingaröhemmet varannan torsdag kl 19

med början den 23/1
(För barn- och ungdomsverksamheten finns ett särskilt program

som kommer att utsändas till alla berörda.)
Ingarö Kyrkliga Sykrets samlas varannan onsdag kl 13.00 med

början den 15/1.
Trivselkvällar i lngaröhemmet blir det regelbundet, första gången

den 30/1.
Under Fastan pågår Lutherhjälpens Fasteinsamling - insam

lingsbössor och annat insamlingsmaterial kommer att utsändas till
alla hushåll i församlingen.

Lennart Lundquist

Tack
Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.

Märta Jakobsson

Ett varmt tack för all vänlig uppvaktning vid min pen
sionering.

Ester Andersson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker och vänner
för uppvaktning på min 60-årsdag.

Doede Wijnja

Tack till släkt och vänner för visat deltagande vid vår
kära mors, Lilly Berglind, bortgång. Ett varmt tack till
personal och gäster på Gustavsgården.

Sönerna

Ett varmt tackför alla bevis på vänlighet och deltagan
de i min stora sorg vid min makes, Edvin Anderssons
död, till vännerna på Cafeterian med flera.

Saga
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HEDWIG OLOFSSON
tidningen Gustavsbergarens alldeles speciella vän
och redaktionens fasta klippa på Olofssons Bok
tryckeri har gått i pension.

Tack Hedwig
Visst blev jag en smula besviken,
när Hedwig sägs gå i pension.
För tidningens tryck åt fabriken
har hon ju gett färg och ton.
Jag räknar till årgångar tjugosju
som denna idoga, kunniga fru
har hjälpt oss i mångt och mycket
från manuset ända till trycket.

Rätt typiskt - från första stunden
så satt hon med stil Ideal
och lärde oss sedan grunden
för tryckarens olika kval.
Det kändes ju lätt för en amatör
när termerna gavs en solig kulör,
kring korrekturet och spisen,
om stilar, papper, matrisen.
Att Gustavsbergaren skulle bli nöjd
och ombrytning fixad och stämma
så kunde vår vän, som extra fröjd
få sitta och rätta därhemma.
Sällan fanns där feltryckta ord
när verket låg på sättarens bord
eller pressarna började valsa -
sen blev det för Hedwig att falsa.

Nu vill jag gärna vara som tolk
för staben av redaktörer,
till Hedwig och också till hennes folk,
för välvilja och favörer,
för varje rättad och putsad rad.
Vi hoppas du känner dig nöjd och glad
när tacksamt din hand vi trycka
och önska dig hälsa och lycka.

Lergöken

I detta instämmer varmt, det må du veta,
såväl Edla Sofia som Margareta.

30

Tack
Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater på Plast för uppvaktning vid min pensio
nering.

Knut Sundgren

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
AlfNordin

En sommarkatt
På blomsteräng bland klockor blå
en liten katt syns gå,
den hoppar glatt från sten till sten
på sina tassar små.

Nu färden upp till stugan går
där väntar grädde i en skål,
den lilla tungan lapar glatt,
den är ju nu en sommarkatt.

Och sommaren den gick så fort
och barnen rest ifrån sin vän
nu dörren stängs för liten katt
den öppnas ej igen.

Det hem den över sommarn fick
det har den nu för alltid mist
ty alla lämnat stugan har
men liten katt blev lämnad kvar.

Med tårad blick den sitter där
det är så kallt den hungrig är
nu regnet susar sakta ner
men dörren öppnas icke mer.

På mossig sten den somnat in
ej mera höres höstens vind
snart vita flingor dalar ner
och liten katt ej finnes mer.

Anna



Konsumentägt
- ettstarktskäl
vara köptrogen
Konsum och Domus ägs av medlemmarna -
konsumenter som du och jag. Som delägare har
vi rätt till överskottet.

I Konsum och Domus får
du återbäring på allt du
handlar. Även till
exempel på tid
ningar, tobak och
frukt. Det lönar sig
att vara köptrogen !
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Kökskniv i pr penplast och ett nytt rostf
stål. Med ann rlunda handtag som utnytt ar
handens krafte bättre och skonsammare. n

lätt och väl balanserad kniv som även är
lä plig för djupfrysta livsmed I.

Stödskärbrädar underlättar för alla att skära
jämna oc snygga skivor av bröd, k • tt,

fryst och ycket annat. Håller matvaran
hstvr]kniven väl under skärarbetet.
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Eira Rautiainen håller här på att torka rutorna i en av dör
rarna på huvudkontoret. Varje dag efter ordinarie arbetstid
kommer hon vid 5-tiden till sitt jobb, som är att städa botten
planet och trapporna i Huvudkontoret. Då harpappa kommit
hem och tar hand om barnen, 2 pojkar och 2 flickor mellan 8
månader och 12 år. Eira har städat nu i 6 år. Mer om städ
ning kan ni läsa längre fram i tidningen.

Ny chef på KFs
upplysningssektor
1976
Nils Thedin, chef för KFs upplysningssektor och leda
mot av KFs direktion, avgår med pension från sin tjänst
den 31 juni 1976. Till hans efterträdare har KFs för
bundsstyrelse utsett Lars Marcus, chef för lnforma
tionssektorn i Konsumentföreningen Stockholm och le
damot av föreningens direktion.

Marcus adjungeras med KFs direktion från den l ja
nuari 1976 för att vid påföljande halvårsskifte efterträ
da Nils Thedin.

Marcus anställdes i Konsumentföreningen Stock
holm 1951 och har tillhört föreningsledningen sedan
1966.

GUSTAVSBERGAREN
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Pren.avgift pr år 12:- utlandet 1 5:
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Snö •
1 april

Det visslar en bondtrygg stare,
det skymtar en räv över mon,
det hoppar en jagad hare -
jag trampar en mask med skon.
Jag blev väckt av liv som larmar -
jag har vaknat i vårens armar,
och fast hungrig jag strängat min lyra
bland alarnas droppande blom,
är jag rusig av vårens yra,
där jag går i min fattigdom ...

Ur Dan Anderssons Vårkänning

3

Aprilväder. Efter vår snöfattiga vinter får vi nu vita
stjärnor från himlen, var och varannan dag. Det snöar i
våra crokus, bland våra knoppiga narcisser, i vårt okuv
liga rabarberstånd. I denna vecka, då vårens första båt
tur går på lördag den 12 april. Måtte inte Gustafsberg
VII behöva slåss med is och snöyra när den stävar in
mot kaj. Hon klarar det, inte tu tal om annat, hennes för
flutna som "isbrytare" är dokumenterat.

I detta vårt jubileumsår startar båtturerna rekordti
digt och ett ytterligare utökat Keramiskt Centrum är öp
pet från den 12 april till den 4 oktober. Välkomna, öp
pettider på annan plats i tidningen.

Blåsipporna på fotot är visserligen från ett annat år,
men även denna vår stod de så här grant i soliga backar
innan de doldes av snön. De tittar fram så fort snön för
svinner, små skira vårblommor har enunderbar förmå
ga att överleva.

På tal om jubileum, så har vi haft 25-årsfest och det
handlar vårt bilduppslag om, en trevlig festlighet. En hel
del aktiviteter har redan startat med anledning av vårt
150-årsjubileum och vi har bilder från olika begivenhe
ter. Gösta berättar vidare från detta verksamma 1950-
tal och Gustavsbergs Klubb, för nytta och nöje, var en
förening, som verkade aktivt från 1860-1949. I flera ge
nerationer gav den färg och innehåll åt mångas fritid.
Den har varit vilande sedan 1949 då folkparksstyrelsen
tog över och firade härom kvällen sin nedläggning med
en avskedsfest.

Företagsnämnden har haft sitt vårsammanträde och
KF har för pressen redovisat sitt fina resultat för 1974.
Även vårt eget Konsum, Gustavsberg andas optimism
och planerar att utvidga sin restaurang. Mölntorp är all
tid på alerten och berättar om sin tillvaro och Gustavs
bergs bandylag med traditioner har vunnit sin serie.
Ernst Bäckströms Radhusmästerskap saknar snö varje
år och borde flytta fram tävlingarna till aprilvädret.
Även detta år fick det bli terränglöpning, men det är kul
det också.

Hushållsporslinsfabriken har avtackat fem nya pen
sionärer med saknad i hjärtat. Vem kan återställa all
denna yrkeskunskap, som lämnar fabriken?

Deltog ni i Hildings roliga bildorientering i förra num
ret. Om inte har ni chansen nu igen. Han har placerat nå
gonting bakom en klurig tall på Gustavsbergs marker.
Några priser utlovas och motion samt frisk luft får ni sä
kert. Mycket nöje.

Red.



FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 11 mars 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 15.00-17.50

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes
Anna Pohl och Tore Jansson. Justeringsdag: 1975-03-19.

Allmän översikt
Bo Broms allmänna översikt kommer att publiceras som en
artikel i Gustavsbergarens Jubileumsnummer - "150 år
och hur blir det sedan?", Han tecknade en bild av företagets
framtid med den ständiga förnyelse av produktsortimentet
som sker genom våra utvecklingsavdelningar för att behålla
och öka vår slagkraft. Han berörde också de risker som för
ändringar av marknaden kan innebära för Gustavsberg. Då vi
jobbar inom flera sektorer torde dock förändringar knappast
komma på samma gång över hela linjen och detta är vår styr
ka och borgar för fortsatt anställningstrygghet. Vi söker ock
så medvetet hålla oss inom huvudområden där vi är traditio
nellt starka, dvs inom "hem och bygge". I detta inkluderas
även miljö och klimat. Vi är också väl ansedda på marknaden
och att vi har KF bakom oss är en garant för en positiv ut
veckling.
En genomgång följde av våra fem sektorer och nuläget är

följande:
VVS-VA-sektorn har mycket att göra genom utbytesmark

naden för sanitetsgods, medan badkar fått vidkännas en ned
gång till följd av minskad nybyggnation.
Mölntorpsfabriken har haft en period med lägre efterfrå

gan av diskbänkar, men situationen har förbättrats genom or
der nyligen.
Segjärnsrören i Oxelösund går normalt och vårt nya rör

delsgjuteri är nu inkört.
Den efterfrågeminskning som drabbade PVC-rören i hös

tas har nu fyllts ut och produktionsapparaten går i full om
fattning. Vårt laboratorium i Fristad är nu ombyggt och väl
rustat för att pröva nya ideer och genomföra provningar mot
allt bättre kvaliteter.
HPF har god efterfrågan på sina produkter och vårt 150-

årsjubileum kan ge ytterligare fart på efterfrågan. Den utställ
ning som kommer på Nationalmuseum är bl a inriktad på att
peka på våra kvalitetssträvanden som tillverkare av hushålls
porslin och keramiskt konsthantverk av hög konstnärlig klass,
men även våra övriga industriella .produkter.
PLF har ännu inte lyckats ta sig ur den nedgång som råva

rubrist och kostnadsökningar skapade under energikrisens
dagar. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som skall pröva olika vä
gar för att få en bättre avkastning.
Mälardalen med sin tegeltillverkning harhygglig efterfrå

gan, men endast Bergsbrunna har de rationella produktions
förhållanden som krävs av ett modernt tegelbruk.
Ledamöterna ställde en del frågor och bl a ville Tore Jans

son ha en belysning av våra chanser att vidareutvecklas och
Bo Broms ansåg bl a att det fanns goda möjligheter inom så
väl nuvarande områden som miljö och klimat.
Ruben Edqvist kompletterade med att erinra om att ett fö-
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retag under utveckling i stor omfattning är beroende av män
niskorna i företaget, deras kunnande, engagemang och vilja
att skapa en god anda.

Produktionen
Bertil Dahllöf nämnde att en större rationalisering vad gäller
emaljverket i det närmaste är beslutad. Investeringen sträcker
sig över 3-4 år och starten sker i pressverket, som bl a skall få
nya svetsmaskiner. På emaljverket räknar man med att ta bort
de manuella lyften, göra materialbesparingar, minska bränn
tiderna och kunna reducera personalstyrkan.
Kyldisk har en budget som ligger lägre än föregående år och

orderingången är otillräcklig.
Fritidstoaletten kommer nu i en ny serie och sprutning och

hopsättning sker i f d pannverkstaden.
SPF har flera investeringar på gång. Bl a skall bidegjut

ningen byggas om till stiggjutning, vilket är planerat ske un
der semestern.

På PLF är vår montageavdelning för termostatblandare un
der uppbyggnad. Arbetarskyddsstyrelsen har lämnat det gläd
jande beskedet att vi ligger långt under gränsvärdet för tillå
ten halt av vinylkloridgas, då prover tagits emedan några av
våra formsprutare hastigt insjuknat.

HPF har också en del förbättringar på gång i fabriken och
produktionen kör för fullt för att tillfredsställa efterfrågan.

Beträffande den statligt beslutade arbetsmiljöfonden an
mälde Bo Broms att denna fråga handläggs av en fondkom
mitte inom KF, som inom kort utsänder information och in
fordrar prioritering från respektive företag och dess skydds
kommitteer.
Avd 205 förutsatte också att personalorganisationerna in

lemmas i det lokala samrådet vad gäller arbetsmiljöfonden.
Beträffande situationen på PLF ansåg avd 205 att företa

get brustit vad gäller inskolningen av nya verkstadsuppsätta
re och Bertil Dahllöfmenade att ökad personalomsättning och
den långvariga influensafrånvaron varit bidragande orsaker
till att vi haft vissa svårigheter med just inskolningen av några
nya verktygsuppsättare. Bo Broms påpekade att den arbets
grupp som är tillsatt skall göra en översyn av förhållandena på
PLF och därvid även beakta personalförhållanden.

1974 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det interna bokslutet och
ett flertal overhead-bilder en omfattande redogörelse för det
gångna året.

Försäljningen 1974 uppgick till 542,4 mkr, en ökning med
drygt 13,6 %. De största omsättningsökningarna uppvisar
HPF, Oxelösund och PLF. Kostnadsökningen har varit kraf
tig över hela företaget, bl a vad gäller energin och råvarorna.
Överskottet är koncentrerat till första halvåret 1974.

I översikten ingick bl a utvecklingen av kostnader, intäkter
och investeringar 1969-1974, exportens fördelning på olika
länder, bostadsbyggandets utveckling. På Danmark har vi
minskat vår export avsevärt och Ruben Edqvist ansåg att
Danmarks prekära situation med stor arbetslöshet m m haft
sin grund bl a i den kraftigt neddragna bostadsproduktionen.
Arne Johansson ansåg att många av nämndens ledamöter



har svårigheter att tränga in i den omfattande mängd siffror
som ett bokslut innebär ochnämnde om de försök med före
tagskonsult som prövats på BT. Bo Broms menade att företa
get stegvis vill vidareutveckla den ekonomiska informationen
till de anställda och de handlingar som i god tid översänts till
organisationernas representanter ville vara ett led i detta.

Marknadsläget
Ingmar Isakssons försäljningsöversikt anknöt till den rådan
de byggkonjunkturen med det prisstopp som tillkom förra året
och som givetvis påverkat prisbilden. En 10-%-ig försälj
ningsökning på YVS-VA-sidan med 82 000 färdigställda lä
genheter blev fjolårets facit. För januari i år har igångsätt
ningen minskat kraftigt jämfört med januari I 974, men pris
stoppet har nu upphört. På sanitet har vi hygglig efterfrågan,
medan utleveranserna av badkar minskat. På rostfritt har ef
terfrågan på exportdiskbänkar ökat, och segjärnsrören i Oxe
lösund har också god efterfrågan. Orderingången på PVC
rören har också ökat. På reningsverken hoppas vi bl a få en
del skandinaviska order.

Pristävling -Kostnadsjakt
Med anledning av den bekymmersamma kostnadsutveckling-

, en hade arbetsutskottet föreslagit att en pristävlan utlyses
bland personalen om kostnadsjakt. Nämnden beslutade enligt
förslaget och till ansvariga för denna aktivitet valdes Tore
Jansson, sammankallande, Torbjörn Schön, Arne Johansson
och Karl-Erik Hansson. Presentation av tävlingen kommer att
ske i Ankarnytt.

Förslag till åtgärder för
en minskad personalomsättning
Vid nämndens decembermöte tillsattes en referensgrupp med
uppdrag att jobba fram ett handlingsprogram med åtgärder
som syftade till att minska personalomsättningen. Ulla Bill
ving gav en utförlig presentation hur långt arbetet fortskridit
och meddelade bl a att SPF utsetts till lämplig avdelning, där
försök med tex faddersystem och avskedsintervjuer skall gö
ras. Det totala handlingsprogrammet riktar sig till både nyan
ställda, kvarvarande och sådana som ämnar sluta sin anställ
ning. Ulla Billving betonade att man inte får glömma bort den
mellersta gruppen och gav flera exempel på åtgärder som kan
göras för dessa, tex avdelningsträffar, försök med ungdoms
nämnd och kanske en brett upplagd fritidsverksamhet. I sam
manhanget nämnder att en fritidsgrupp inom KPA :s ram, som
arbetar under Stig Englunds ledning, inom en snar framtid

väntas lägga fram ett förslag angående fritidsaktiviteterna.
Kurt Hagelin ansåg att motionsaktiviteterna för de anställda
borde ökas och att frågan om fritidskonsulent återigen borde
aktualiseras.
Flera tyckte att referensgruppen hade gjort ett bra jobb och

att den borde få fortsätta sitt arbete. Man ansåg t ex att försö
ken borde utvidgas att omfatta även PLF.
Ruben Edqvist menade att vi måste förstärka yrkesutbild

ningen inom företaget bl a genom att få igång ungdomsutbild
ningen. De närmaste åren lämnar oss många pensionärer med
gedigna yrkeskunskaper och vi har även märkt tendenser att
anställda med 5- JO års anställning slutar och dessa är kring
30-35 år. Vi måste slå vakt om och se till så vi får behålla bra
personal så inte företagets konkurrenskraft försvagas. Då yr
kesutbildningsfrågorna bör ägnas mer uppmärksamhet, be
slöts att Nils Winberg knytes till referensgruppen. Birger An
dersson ansåg att även en ny introduktionsrutin borde läggas
upp av denna grupp.

Rapporter
Ur rapporterna kan nämnas att vi totalt inom företaget vid
årsskiftet var 3 374 anställda, en ökning med 98 personer se
dan föregående årsskifte. Personalomsättningen i Gustavs
berg har ökat med 3 % sedan föregående år och ligger nu på
19,7%.
Förslagsverksamheten ligger totalt på samma nivå som

1973 i förslag räknat (168), medan sammanlagd belönings
summa ökat avsevärt (från 57 599 kr till 103 920 kr).
Antalet yrkesskador i Gustavsberg har ökat något, från 80

till 73 med 5 867 förlorade arbetstimmar. Den årliga skydds
premien till fackföreningens studiearbete överlämnades till
David Hjerpe och den uppgick till I 576 kr (I 973- 1 860 kr).
Kurt Hagelin efterlyste svar på en begäran om anslag till en

personalresa för UHV-anställda och fick besked om att före
tagsledningen beviljat ett sådant anslag nyligen.

Med anledning av utsända protokoll från samarbetskom
mitteerna ansåg Birger Andersson att man på dessa möten bör
ägna personalfrågorna ett avsevärt större utrymme.
Sune Nilsson lämnade en rapport från jubileumskommit

ten som planlägger en större personalfest och meddelade att
denna kommer att gå av stapeln lördagen den 14 juni.
Arthur Hald gav också en översikt över de försäljnings- och

PR-aktiviteter som planeras och är på gång och ansåg att vi
fått en fin start på vårt jubileumsår.

Avslutning
Då inga andra frågor förelåg avslutades sammanträdet.

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 12 april och har öppet till den
4 oktober.

Måndag-lördag kl 10-16.
Butiken: Som vanligt + lärd. 10-13.
Cafeet: måndag-lördag kl 10-15.

Gustafsberg VII: 12 april-4 oktober, lördagar, 24 ju
ni-15 augusti tisdag-lördag. Avg. Stockholm kl 10.00.
A vg. Gustavsberg kl 14.00. Gustafsberg VII avgårfrån
Nybroplans kaj.
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Tre kämpar påförsta bänk i Folkparken 1 maj, Erik Nilsson, Gunnar Andersson och Gunnar Floren. I bakgrunden
skymtar Axel Öhlund.

Det hände för 25 0ar sedan
I september hade vi kommunalval i Gustavsberg. I hela riket
ökade socialdemokraternas valsiffror från senast 44,5 till 48,6
%. Här ute tog partiet 25 av de 35 platserna i fullmäktige.
Bondeförbundet i Gustavsberg ökade med 100 % - från I till
2 mandat. - Socialvården fick nu större utrymme i kommu
nens budget. Utbyggnad, ja t o m nybygge av ålderdomshem,
planlades, liksom pensionärsbostäder i olika former. För so
cialvårdsfrågor inrättades en central expedition, där den nye
assistenten, Yngve Nyström, fick mycket att stå i, inte minst
med utredningar och hembesök. Så fullmäktige var flotta nog
att bevilja honom ett anslag på 60 kr per år för hållande av
cykel.
Det gladde nog en del gustavsbergare - och friade i varje

fall fabrikens chaufförer från ansvarsfulla extrauppdrag under
Stockholmsfärden - då Systemet fick tillstånd att öppna ut
lämningsställe i Algatan. Man beställde på onsdagen och häm
tade pavan hos Lindholm på fredagen.
Konsum började också att känna växtverk. Snabbköp in

rättades för första gången i Grisslinge, och senare på Villaga
tan. Ritningar skissades för ett varuhus i Centrum - men det
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skulle dröja många år innan man fick tillstånd att bygga, och
vara överens om hur man skulle förfara med den hotade bion.
Det var livligt på årsstämman, särskilt när Acke och Kicke
råkade i luven på varandra. Harry Pettersson blev den ständi
ge ordföranden - flitigt i elden i Konsum som kommun och i
allehanda andra uppdrag. Ibland kunde man råka honom på
konstavdelningen. Hur orkade han? I styrelsen satt dessutom
Erik Karlsson, Verner Lindberg, Erik Nilsson och H. Söder
ström. Den nye afTärschefen kom från Hallstavik och hette C
G Klaar. - Konsum införde lunchstängning på förslag av ett
par kvinnliga medlemsråd - och det väckte en missnöjes
storm. - Till jul lånade man Fölungen, för att där hålla Jul
mässa. - Årets omsättning kom upp till 3,7 miljoner, vilket
ansågs vara en stor summa. Pengarna var värda mera på den
tiden - men som en jämförelse kan nämnas att vår konsum
tionsförening idag har en omsättning på 6 miljoner imånaden.

Daghemmet, med Lilian Wåhlberg som populär förestån
darinna, var efterfrågat och omtyckt av föräldrar och barn.
Men nog var det grymt mot små barn, att i kalla vintern väck
as opp av mammor, som skulle jäkta till daghem och fabrik



vid 6-7-tiden på morgonen. Jag var revisor i daghems
föreningen och blev med i styrelsen, vars möten förgylldes
med kaffe och hembakat å la fru Bengtsson. Festligt var det
vid årsmötet på våren, då föräldrarna-medlemmarna diskute
rade daghemmets ärenden och barnen dansade och sjöng för
saft och kaffe. - Årsbudgeten var på 30 000:-, och till den bi
drog fabrik och kommun med vardera hälften. Nu - 25 år se
nare - torde den summan inte ens räcka en månad i samhäl
lets stora daghemsverksamhet. Familjebidragskommitten och
lekplatskommitten hade jag också att delta i. Den senare fick
disponera 1 000 kr till gungor och sandlådor runt om i sam
hället. Det fanns gott om barn - även i Höjdhagen. Rätt snart
flöt jag in i Barnavårdsnämnd, och nästa år i Kommu
nalfullmäktige. I barnavårdsnämnden belystes problem, som
visade på idyllens avigsidor. Än bodde många trångt med flera
barn i fabrikens gamla bostäder - ja några bodde i utgårdar
och sommarstugor. Jag skämdes över - nej det är inte efter
tankens kranka blekhet - att vissa barn skulle behöva bo illa
och ha lång väg att gå för att nå skolan. I ur och skur, vinter
tid i djup snö. Skolskjuts var inte uppfunnet. Det kom anmälan
till nämnden om skolkning, och vi skulle då skriva till föräld
rarna om bättre tillsyn. Vad hjälpte det? Någon tyckte att aga
skulle passa. - "Brottsligheten" var låg. Knark eller sniffning
bland unga var okänt. Vi hade att ta ställning för åtgärd mot
snattare, vid ett och annat inbrott, grabbar som åkt cykel utan
lykta, eller jagat Barkebys hästar. Någon gång kanske ett bråk
i familjen. I allmänhet hade man, som det står i ett protokoll
från den tiden, "nog råa uttryck - men var annars hederliga".

Föreningsverksamheten i Gustavsberg var livlig - även den
beroende av fabrikens anslag m m. I Grindstugatan hade in
retts en liten "studio" för cirklar. Man kunde i ena rummet
träffa Kyrkliga arbetskretsen, i det andra kommunistiska ung
domsklubben. För övrigt fick man hålla sig till förrummet på
Klubben, samlingssalen på Tretton, ett rum på Gamla konto
ret och en skolsal i Ekedal. För större samlingar fanns Klub
ben, frikyrkorna och Rotundan. Strandvik var fabrikens
representationsvilla. där hade tjänstemännen sin lunch. Un
dantagsvis fick Tjänstemannaklubben nyttja lokaler där på
kvällstid. Där kunde man också finna en förnäm "damklubb"
- tydligen avsedd för societetsumgänge. På sommaren fick
tjänstemännen tillgång till stugor vid Hällen. För arbetarna
var nog Aspvik tänkt som sommarviste. Allt arrangemang i
den gamla tynande bruksandan.-
Rotundan - salig i åminnelse - utnyttjades, trots sin skröp

lighet, för allehanda samkväm, för folkdansövningar och gym
nastik. På Klubben visade Scenstudion Alex Kiellands "Om
ett folk vill leva", och började sen åter öva Mobergs "De knut
na händerna" med de gamla trogna amatörerna Svenne Lan
dis, Aina, Birger, Hilding, Arvid, Rune m fl. De är värda en
tapperhetsmedalj! - Fölungen inreddes som studielokal och
anlitades ofta vid fabrikens diskussions- och informations
kvällar. - ABF, med Harald Lindholm, Henrik Bengtsson och
Hilmer Sjöberg som eldsjälar, hade flera cirklar igång. Dit
räknades också Blåsorkestern, som fått en flitig nydanare i
Sven Wahrenberg och Manskören med idel gamla trogna
sångare som Sven Jonasson, Evert Johansson, Verner Lind
berg, bröderna Björkman, Fritte Fall, Ando Björk, Tage An
dersson, John och Sigurd Pettersson - ja man skulle nämna
många fler för deras trogna sångarglädje. - Konsum och
Fackföreningen hade studiecirklar på gång, de politiska ung
domsklubbarna, Arbetarkommunen, de frikyrkliga försam
lingarna höll sina regelbundna sammankomster, dit folk mötte
upp flitigt. Missionsförsamlingen, med Emil Wahlin som ord
förande, bjöd på "norrländska symöten" och påbörjade scout-

verksamhet. Socialdemokratiska kvinnoklubben, där för min
net skymtar Jenny Sander, Astrid Nilsson, Svea Andersson,
Elsa och Alice Pettersson och Astrid Söderman bland många
andra energiska kamrater, invigde sin nya fana detta år. -
Blåsorkestern 85-årsjubilerade i Folkparken, bl a med pam
pig Fanfarmarsch, och gav under sommaren konserter på oli
ka platser i samhället. - Hemvärnet kunde fira 10-års
jubileum med kaffefest, parad och plakettutdelning. Calle Wi
berg och Sjösten höllgubbarna varma med nattövningar. Lot
torna, med Anna Larsson som ledarinna, firade också sina 10
år i liknande former. Åt hemvärnsgubbarna lagade de korv
och soppa, när de inte pysslade med att samla in kläder för be
hövande utomlands. - Röda Kors-kretsen var välkänd för
sina spontana insatser vid katastrofer ute i världen, för ener
giska penning- och klädinsamlingar, och för den fina julmäs
san i Missionshuset i december. Under maj månad firade man
Röda Kors-vecka (med bössor) med förnämliga konserter, där

Gillets kurs ifolkdans på Rotundan.
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HPF höll stor sommarfest vid Aspvik och man dansade
Hocky-Hockey kring den kvarglömda majstången.

bl a operasångare Carl-Axel Hallgren och musikdirektör Erik
Erling medverkade. Greta Hallin var ordförande. - Konst
föreningen hade hela 185 medlemmar, och ordnade årlig
konstutställning och utlottning. - Orkesterföreningen var liv
aktig med återkommande konserter. - Schacksällskapet med
Åberg, Thulin och Anton som ankare, kämpade mot våra sys
terföretag i KF. - Kyrkliga arbetskretsen tog som vanligt de
gamla på utflykt, nu till Valdemarsudde, där Maj Borg sjöng
och Olle Hallin gav ett ord på vägen. - Värmdö Skeppslags
fornminnesförening gjorde sig påmind med årsmöte på Föl
ungen. - Fiskeklubben - där bara fabrikens anställda åtnjöt
fiskekort - noterades för ytterligare utplantering av gäddyng
el i Baggen och Grisslingen. Senare på året släppte man ut 500
ålar märkta med silvernålar. Jag undrar om någon fått nål i
mun vid mål i mun - eller om någon ål överhuvudtaget kom
mit tillbaka från Sargassohavet, eller vart dom nu tar vägen.
Folkparken (där jag hade det tvivelaktiga nöjet att vara kas
sör - bokföringsplit och räknande av slantar är inte särskilt
roligt), levde på danskvällar, Midsommarfester och höstligt
avslutningsfyrverkeri - som skrämde folk. De bästa inkoms
terna kom från bion - även om filmerna vi fick från filmmo
nopolet inte var de färskaste. Jag fick förresten "världens av
hyvling" av deras revisor, då jag av rena ovanan lämnade ut
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bioblock i fel ordning. Han trodde jag höll på med någon slags
förskingring. Årsmötet gav "full och tacksam ansvarsfrihet",
som man uttryckte sig på den tiden. - Ville man se årets fil
mer såsom "Tredje mannen", "Stadens ljus" eller "Kon-Tiki"
fick man satsa på att resa till storstaden. - Slöjdkurserna i
källaren på Tretton pågick under ledning av Ture Persson,
som slutat i fabriken och i stället blivit slöjdlärare i den nya
skolan. Kurserna kostade för äldre 7:50 för hela kursen
minderåriga slapp undan med hälften. - En gemensam tradi
tion var uppslutningen vid elden i Folkparken på Valborgs
mässoafton, där blåsarna spelade och manskören sjöng vår
ligt, och någon känd profil i samhället höll vårtalet. - Nästa
dag ställde man upp vid Kullen för demonstrationsmarschen
på Första Maj. Med Alice P framför blåsorkestern (i takt) med
svensk fana, följd av de röda organisationsfanorna, och de
gamla kämparna i täten för folket, gick marschen Algatan
fram, förbi torget och kyrkan och svängde ner mot Folkpar
ken. Där debuterade Ando Björk som Arbetarkommunens
ordförande med välkomstorden, och ombudsman Yngve Se
gerström höll talet för dagen, erinrande om dem som skapat
den demokrati dagens ungdom har att bygga vidare på, Bran
ting, Thorsson och Per-Albin Hansson.

1950 var det också vanligt att fabriksavdelningar gjorde ut
flykter eller ordnade fester för sin personal. Så hade Dekorav
delningen trivselkväll på Fölungen, där Hilding visade sina
första färgbilder och höll lekstuga. Sedan gjorde man lustresa
till Sigtuna och Skokloster. Till och med den förnäma Studion
gjorde cykelutflykt till Aspvik. HPF, TPF och BKF, som de
stora fabrikerna kallades, höll fester på Aspvik, HPF tom två
gånger och jag ledde allsång. På hösten kunde man bjuda på
supe på Rotundan - och det kunde ju gå rätt livligt till. BKF
hade sina trogna arrangörer i Sven Svensson, Kisa och Nor
man, och de ordnade både Rotunda-kalas och båtutflykt till
Grinda. På TPF:s personalfest på Rotundan vill jag minnas
att Artur och Märta sjöng "Together" tvåstämmigt under
uppskattande applåder. - Även tidningen Gustavsbergaren
ordnade fest ute vid Aspvik i maj - d v s det var redaktören
som fick stå för det mesta av jobbet. Tidningens utgivare, dis
kussionscirkeln Forum, hittade också ut till Aspvik för en dis
kussion om "Modern demokratisk barn- och ungdomsvård".
Där var deltagare från daghem och barnavårdsnämnd, lärare
och föreningsfolk, och dr Reinius inledde.

Man måste beundra alla dessa idoga gustavsbergare, som
fast de jobbade sex dagar i veckan ändå orkade med att offra
sin fritid och sitt starka intresse åt föreningslivet. Många ver
kade ju också för samhället i fullmäktige och olika nämnder
och kommitteer. Det var inte för den extra inkomsten - därtill
var arvodena ringa eller inga. De tyckte det var roligt, såg re
sultat, och trodde på att deras insats betydde något för ge
menskapen och samhällets uppbyggnad. - TV fanns inte. I all
denna verksamhet satsade man dock för litet på ungdomen.
För 21-åringarna gjorde kommunen ett nytt försök med över
lämnandet av Medborgarboken vid ett kaffekalas på Värds
huset. Några kanske väcktes till samhällsmedvetande, men,
som Olle Blomqvist sa' i sitt lilla tacktal, "Vi unga efterlyser
större förståelse för ungdomsproblemen i vårt samhälle". -
Allmänt kan man väl tycka att det fanns rika möjligheter för
de flesta till trivsam och skapande fritidssysselsättning även
för tonåringarna. De hade ju idrotten, ungdomsklubbarna och
scoutverksamheten. Men det blev mest bandy och fotboll. -
"Nyckelbarnen", eller de yngsta mellan 7-13 år, var nästan
helt glömda. Ett och annat gjorde sig påmint genom skolan
barnavårdsnämnden. Det ålåg enligt lag barnavårdsnämnden
att ta initiativ för fritidssysselsättning, och vi diskuterade åt-



gärder, men kom sent igång. Fabrik och kommun försökte på
Astrid Södermans initiativ med ett eftermiddagshem i Häst
hagen, som dock inte slog igenom.
Glömda var också pensionärerna, som mest betraktades

som gamla och färdiga. Omtanken visade sig i enstaka årlig
kaffebjudning eller utflykt, ordnad av någon församling eller
förening. Samuel Svensson, som jobbade ännu vid 70 år 1950
men avsåg att sluta till kommande vår, tyckte det var trist med
så många pensionärer, som "bara satt än här, än där". Flera
var nog fortfarande verksamma i en del föreningar eller idka
de en hobby, men det skulle behövas en sammanslutning för
att nå alla och ta tillvara deras intressen. Kanske också för att
få yngre att förstå sina äldre anhöriga och kamrater och de
ras livsproblem. - Hildur Johansson, gamle Backman och Lil
jeqvist resonerade med Samuel, och följande år var man mo
gen att kalla till träffar. Jag hade nöjet att överlämna ett start
bidrag enligt Hjalmars order på 100 kr. Officiellt bildades pen
sionärsföreningen 1952, då den också anslöt sig till riksorga
nisationen. En ny och livlig era började för pensionärerna.

Vi hade också invandrarna, vars problem blev ännu mer be
tonade, när flera finländare kom över, italienarna utökade sin
kader, och fler flyktingar från olika nationer kom in i vår krets.
För italienarna var det relativt väl beställt, och vi fick ju också
en fast tolk - men när signorina Borelli eller Villa m fl inte var
tillgängliga, kunde det uppstå nog så penibla situationer t ex
hos läkaren. Ibland kunde syster Margit klara det med sitt fina
språksinne. Än värre var det för de finske, när tidigare an
ställda finländare, med ett mycket begränsat språkregister,
skulle tolka sina arbetskamrater hos förmannen, polisen, lä
karen eller socialmyndigheten. Vi tänkte väl inte då på, att in
vandrarna utom språksvårigheterna, inte alltid kände eller
kunde finna sig i våra seder och matvanor. Huvudsaken var
att få folk i luckorna. Visst fanns det en och annan som tyckte,
att invandrarna var besvärliga, att de utnyttjade vår social
vård. eller tog jobb från svenskar. Möjligen tog de jobb som
svenskar inte ville ha. Jag har ingen känsla av att vi i Gustavs
berg upplevde någon aversion mellan invandrare och gustavs
bergare. De tog våra flickor - eller pojkar - någon gång till
äkta, vilket accepterades. Invandrarna kom med i våra för
eningar, finnarna stärkte idrotten, italienarna musiken och
sången. Först fram på 60-talet började vi ansvariga mera tän
ka på behovet av information i olika avseenden på deras eget
språk. - Till nästa år hoppas vi också att den kommunala
rösträtten är ordnad. Skatten har de redan. De blir likvärdiga
samhällsmedlemmar. Då kanske jag får se italienare och fin
ländare och andra från annat land, men med oss samman
smälta, möta upp i 1 :a majtåget, när Internationalism och So
lidaritet är huvudtemat.

Idrottsåret 1950 i Gustavsberg inleddes med isgala på Ek
vallen, där 800 åskådare kom för att se bandy, hastighetsåk
ning och "Svarta hästen". - Ishockey prövades så smått. Sko
lan hade en del lovande juniorer och många av bandygrab
barna tyckte det var kul, men dels var utrustningen dyr, dels
var det svårt att få tid på banor. - Idrottskrönikan domineras
av namnet Valfrid Berglund. Han var verkligen på bettet i ter
rängen och vann koop DM i Gustavsberg, Eslövsloppet, Lin
neas terräng, Sumpans anrika dito, Enskedeterrängen och
DM. På skidor var han också stark och tog tillsammans med
Birger Andersson och Arvid Olsen 3:e lagpris vid koop RM i
Borlänge. De hade nog blivit först, om inte Olsen behagade
bryta en skida. - I fotboll vann GIF lilla DM och kämpade i
finalen mot Tellus - som nu. Då vann "Berget" med 2-1, vil
ket var strongt av Curre Johnsson, Stark, Lööv, Östlund, Hå
nell, Dahlgren, Wikström, Bylund och Nordström. - Som trä-

nare fick man nu självaste Svenne Berka. - Gustavsbergarna
var välkända och eftersökta som tävlingsarrangörer. Dels för
en tränad funktionärsstab med Torsten Rolf som självskriven
speaker, dels för sina fina priser i konstgods. Här ute gick DM
i terräng, DM på skidor, fältskytte mm. Manfred Lindstedt,
som kände markerna väl som skogvaktare, var förstås ban-
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Valfrid Berglund -
suverän i terrängen på 50-talet.
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Helikopterförare Ågren landsätter Svenne Bergkvist till sommarens skolfest på Ekvallen.

läggare. I skyttearrangemang på vallen bortom Skogsbo hade
han Oskar Bergqvist att lita till. - Orienterarna höll sig alltid
väl framme, bl a vid koop RM i Lamhult, där junioren Alf Ro
sen blommade upp. - Det var alltid mycket folk på våra täv
lingsarenor - jag såg många gamla och unga gustavsbergare
på Farstaborg. Samuel Svensson var en bland de trogna fan
sen - och Acke-Pelle, som visste mycket om fotboll, diskute
rade gärna "Gnaget" och "Hammarbaj". Även om det var 20
grader kallt på Ekvallen, så var känslorna varma hos bandy
lagets supporters. Vi höll på de våra i vått och torrt, och en do
mare, som gick emot oss, fick veta att han levde - men inte
blev han nedslagen, som det lär ha stått i en tidning någon
gång. - På Höjdhagsängen introducerade jag under våren det
ädla spelet varpa, med bistånd av aktiva kastare från Brom
ma. Många "avlagda" idrottsgrabbar mötte upp och intresset
växte snart. Man skaffade sig riktiga stenar och blev med i
korpen. Mot "Bryggarna", där Eva Gustavssons bror var bas,
hade vi trevliga tävlingsmöten - det var rena familjefester i det
gröna. Från den tiden har jag några trevliga hederspris på hyl
lan. Ragge Lindberg blev varpamästare 1950, i hård kamp
mot Sigge, Acke och Gunnar. Några år senare kom Brand
Johan med - han är väl nu den ende av de gamle som ännu är
aktiv. - Tennis var också populärt, med Waldemar Wahl
gren som entusiastisk inbjudare till den nya banan i Höjdha
gen. I klubbmästerskapet fick vi "svaga" ett rejält handicap -
så Ingemar Göransson, den blivande klubbmästaren, fick hål-
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la på nära en timme för att vinna över mig. Jag minns jag gjor
de "en passering med en överraskande backhandcross" som
väckte hans tillfälliga beundran. Vi hade förstås ett starkt lag i
korptävlingar, och särskilt mot Fläktfabriken, i herrar Slam
pen, Wiberg och Holmertz. - Fabrikens korpkommitte be
stod av Torsten Rolf, Ella Sander och undertecknad. Torsten
och Ella var också som vanligt ledare för ABF:s gymnastik
avdelningar. - Mellan fabrikerna och större avdelningar ord
nades under 1950 tävlingar i bandy, skytte, tennis, skidor, var
pa och fotboll. Den senare serien startades högtidligen på Ek
vallen med musik av Blåsorkestern i maj. Avspark gjordes av
syster Margit. En hedersbevisning - hon fick ju ta hand om
kommande skador från matcherna. Ty det var hårda banda
ge, så jag måste skriva ett Personalmeddelande: Spelarna er
inras om att korpfotbollen ska spelas lekande lätt och utan de
hårda tag, som stundom kommer till synes. Domarna anmo
das att skarpare beivra allt hårt spel. Alltför många skador
blir annars följden". Till semestern var serien färdigspelad
och sen var man pigg på en cupserie. - I december ordnade vi
prisutdelning för olika korptävlingar på Klubben. Vi visade id
rottsfilm, bjöd på musik och allsång och dr Åke Svahn talade
om motionsidrottens betydelse. Där fanns rikligt med priser -
så året 1950 slutade med frid och fröjd.

8



I år är det Kvinnoår och Byggnadsvårdsår
Varför heter det inte Kvinnovårdsår när det nu heter
Byggnadsvårdsår? Det låter väl omtänksamt och my
sigt, fast det blev väl ingen skillnad i det långa loppet.
Med den utmärkta organisationsförmåga som skapel
sens herrar besitter finner de snart, "att verksamhets
området är för omfattande och för att nå maximal ef
fekt måste fältet begränsas", varför man övergår till att
vårda gamla traditionsrika byggnadsverk. För att sedan
nå jämnvikt och god balans vårdar man sig å andra si
dan om unga kvinnor. Ja och sen är det precis som alla
andra år.

Vad gjorde vi kvinnor 1950 i Gustavsberg?
Då för tjugofem år sedan, som Gösta Dahlberg så må
lande berättar om, från sin ganska manliga värld. Ja, vad
gjorde vi medan våra män "kämpade i karriären", slogs
på barrikaderna för ATP och sjukvårdsersättning, mu
rade grundstenen till Kvarnbergskolan, bestämde i Kon
sum och stred för Gustavsbergs ära på idrottsplatserna
- vi satsade på nästa generation. Vi födde barn, amma
de barn, uppfostrade barn, vi tvättade, skurade, vårda
de, kokade långkok, vände på småslantarna. På vår fri
tid vaktade vi barn medan vi lappade, lagade, virkade,
stickade och lyssnade på den välsignade radion. Vi blev
aldrig Veteraner och sällan "Tjugofemåringar" i yrkes
livet. Det väntades av oss att vårt senaste barn var två år
fyllda innan vi kunde återvända till jobbet, innan dess
fick vi inte hjälp med avgifterna till daghem och familje
daghem.

Vi kanske närde en vild dröm
att göra arbetsbyte med våra män och återvända till det
yrkesarbete, som vi trots allt var riktigt duktiga i, men
det var bara en dröm. Visserligen är mod enligt tradition
en medfödd manlig egenskap, men det oerhörda mod
som fordrats på femtitalet av en man för att stanna hem
ma och sköta hem och barn, det var orimligt att kräva.
Det fordras mer mod än vilja och handlag den dag som i
dag är, men det går åt rätt håll, fast takten imponerar in
te.

Våra far- och morföräldrar fanns i de flesta fall, hun
dratals mil bort. Vi kom från Östkarelen, Laverno, Ljus
dal, Överkalix eller norra Bohuslän, från platser inom el
ler utom Europa, men vi framfödde alla infödda gus-

tavsbergare med kärlek till Farstaviken i sina hjärtan. Så
är det. Våra barn 'betraktar en tjänstebostad i Hästha
gen, Höjdhagen eller Mariaplan som sitt barndomshem.
Vi har medverkat till stora folkförflyttningar i vår tid och
berikat Värmdön med nya släkter av skilda ursprung.
Vår insats var egentligen inte dålig, men den var så van
lig att den förekommer bara, som en anteckning i mar
ginalen. Inte ens modersmyten finns längre att hänga
upp vår tillvaro på, åren som barnvårdare var troligen de
bästa i vårt syndfulla liv, men de räknas inte, de är bara
tärande avbrott i vår yrkesverksamhet.

Våra framåtblickande män
förde samhället vidare medan vi underhöll dem med
köttbullar och rena underkläder samt fostrade framti
dens människor. Det kallas för marktjänst och lever vi
tillräckligt länge kommer vi att uppleva en omvärdering
av vårt jobb, som kommer oss femtitalets kvinnor att
hicka av förtjust överraskning.

Längre fram på femtitalet kom plötsligt de flesta män
hem igen på fritiden. Det var i TV-ålderns barndom och
vi trodde att det var övergående. Bara en liten skara eld
själar ledde samhällets öden vidare. Alla föreningar av
folkades så när som på den närmast sörjande styrelsen
och möbelvaruhusen växte upp som svampar ur jorden.
När männen kom hem i vardagsrummet åkte trettitalets
enkla bohag ut på soptippen. Familjelivet blomstrade
men samhällslivet tynade. De ännu aktiva stressade
halvt ihjäl sig innan de upptäckte den ständiga "reser
ven" och började välja in kvinnor i nämnder och styrel
ser. Visserligen behöll dom godbitarna själva men vad
begär man. Den som en gång lärt sig att kämpa släpper
ingenting ifrån sig utan strid.

Av Jemtitalets marktjänst
blev det inga pensionspoäng för oss kvinnor, som nu nal
kas pensioneringen, men trösta er, vi klarar oss, vår ova
na att vända på slantarna mitt i överflödet går aldrig ur.
Vi skall sitta som vitnande pinntorpafruar och heja på
sjutti-talets kvinna, som behöver all den uppmuntran
hon kan få. Hon har kommit i kläm mitt emellan dagens
krav på yrkesarbete och samhällsengagemang och går
dagens värderingar på hemmets vård, måtte hon hålla, vi
kvinnor från 1950-talet tror på ett jämlikare samhälle
med fördelade bördor och delade glädjeämnen.

Edla Sofia

SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

GLÖM INTE MUSIKENS DAG I GUSTAVSBERG LÖRDAGEN DEN 31 MAJ!
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Sixten Lindblad har jobbat som gjutare på byggen tills han
fyllde 50. Då sökte han hit och blevfast anställd städare på
SPF. Här gör han golvet rent efter gjutningen. Först skrapar
han golvet eftersom leran har torkat och kletatfast vid golvet.
Så spolar han golvet och vattnet tar med sej leran och rinner
ut i golvbrunnen. Sixten jobbar här mellan halv I och halv 7.
Han tycker tiderna är bra, kommerfrån Östergötland och bor
på Värmdö sedan snart 15 år.

På SPF:s lager städar man varjeförmiddag med sopmaskin.
Den suger damm men lämnar större saker som t ex stållister
na från emballaget kvar, dom får man ta för hand. Roland
Pettersson, somjobbar vid utlastningen på lagret har ocksåpå
beting hand om sopmaskinen. En smålänning, som jobbat så
mycket med östgötar att han ändrat dialekt. Fem av hansfa
milj jobbar här.
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Vilka är det som
städar på jobbet?
Ja, vem städar åt oss här på red t ex och låter oss börja
arbetsdagen med tömda askkoppar och papperskorgar
på golv utan papperstussar? Vi skriver och klistrar An
karnytt varannan vecka här och då blir det lite extra
både i askkoppen, papperskorgen och på golvet.

Städningen på HK (huvudkontoret), GK (gula kon
toret) och TEC (tekniskt center) och på kontoren, om
klädningsrummen och vissa trappor och passager inom
produktionen och Gula och Blå Porten sköts av 44 fast
anställda städerskor. Dom har sitt hemvist på UHV, där
Hermine Nilsson har sitt kontor. Hon är arbetsledare för
städerskorna.

När kontoren töms en kvart i fem kommer en halv
timma senare städpatrullen - i många fall, när pappa
kommit hem från jobbet och tar hand om barnen.

Det är mycket som ska städas, något ytmått är svårt
att ta fram, men man kan ju, om man känner till lokali
teterna någotsånär, förstå att det är ganska så stort.

Det är uträknat så att varje städerska för sitt område
har 3-3 1/2 timma på sej. Då ska man bl a tömma ask
koppar och papperskorgar, damma "bord med horison
tal yta med dammduk" varje dag. Golv ska i vissa fall
vaskas varje dag, i vissa, där det finns heltäckande mat
ta, dammsugas varannan. Toaletterna städas varje dag
naturligtvis och där ingår också i jobbet att se till att det
finns tvål, handdukar och pappersbägare. Detta är ett
litet axplock ur instruktionerna.

På TEC tex jobbar tre städerskor och där går det åt
omkring 10 timmar för att städa efter ca 60 personer
varje dag. På Gula Kontoret jobbar 3 städerskor, som
sköter kontoren och läkarmottagningen. Kyrksalen eller
konferenssalen vad man nu kallar den, städas sedan I 5
år eller möjligen mer av en och samma städerska.

Keramiskt Centrum grovstädas varje dag. Men där
jobbar en städerska vanlig dagtid från 7.15 till I 6.45.
Det är ju mycket som ska dammas och hållas "utställ
ningssnyggt". Vi har många besökare där året runt. Ca
feterian är uthyrd med städning. När den är öppen stä
das där också varje kväll.

Men vi har "städobjekt" också ute i samhället. Ams
paviljongerna Ebbalund vid Gamla vägen, Kullenpavil
jongerna 3 och 4 intill Gula Porten och Skogsbo vid
Skärgårdsvägen städas också av våra fasta städerskor.
Där bor manliga anställda, som väntar på att få egen bo
stad t ex och en del rum hyrs ut till tillfälliga specialar
betare från legofabriker, installatörer och ugnsarbetare
tex.

Både fastighetsförvaltningen och fabriken behöver
också hjälp med städning efter renoveringar och nybyg
gen.



Att få personal till städningen är egentligen inte något
problem. Det finns många- naturligtvis mest bara kvin
nor - som efter att ha slutat i produktionen och fått
barn, står i kö för att jobba med städning på "obe
kväm" arbetstid, som i det här fallet alltså blir den mest
"bekväma". Barnvakten, pappan, kommer hem och då
vill mamman ut och joba för att tjäna egna eller gemen
samma· pengar.

Inom fabrikerna är det alltså bara vissa delar, som
städas av städerskorna. Och några av dom börjar efter
ordinarie arbetstids slut, men några kommer tidigare och
börjar under dagtid för att ta sådana lokaler, som man
utan besvär kommer åt.

Städningen av fabriksgolven sköts för det mesta av
städare, som ingår i den ordinarie arbetsstyrkan. Dom
sköter städningen på beting, liksom städerskorna. Be
ting innebär att man får uppmätt sitt städområde och får
betalt för den tiden. Man kan också sno på och på det vi
set spara eller tjäna tid - i likhet med ackord, där man
kan jobba fort och tjäna pengar - för tid är ju pengar.
Golven sköts antingen med sopning med sopmaskin

- motor- eller handdriven - och kvastar på KBF, SPF:s
lager och på PLF tex eller med spolning, som alltid an
vänds vid den keramiska tillverkningen på SPF och
HPF. För övrigt håller var och en rent på sin egen ar
betsplats.

Margareta

På översta bilden ser ni Margit Öhman och Sonja Andersson
som städar butiken och varje tisdag och torsdag sopar och
vaskar hela stora golvet i det innersta rummet. Det är mycket
olika smutsigt. Innanjul är det naturligt nog allra värst: myc
ketfolk och ofta dåligt väder. Margit har städat ifem år och
kommerfrån Finland. Men hon talar svenska så att man inte
kan höra att det inte är hennes modersmål. Hon har en dotter
som är 13 år. - Sonja, som kommerfrån Hälsingland, har
jobbat med städning ifem år. Hon har ett barn på 4 år och om
hon kunde vara "barnledig"på dagarna skulle hon inte städa
utan försöka få ett annat jobb.

Så är det Edit Nystedt som städar Blå Porten, omklädnings
rummen på HPF och gången utanför lunchrummet varje dag.
Hon började städa 1969 på konstavdelningen på dagtidfrån
kl 7.15 till kl 12. Då var hon hemma, när hennes pojke kom
från skolan. Nu är han 15 år och klarar sej själv. En kvart
över 12 börjar Edit städa Blå Porten. Såfortsätter hon in på
HPF ochförberederjobbet med att tömmapapperskorgar och
askkoppar och börjar städa damernas omklädningsrum och
när alla har gåttfortsätter hon med herrarnas. Vid åttatiden
är hon klar. Edit tycker det går bra med den här arbetstiden,
hon harjuförmiddagarnafria och att åka till stan tex blirju
inte av att man gör annat än på lördagar ändå.

Raili Samanen städer på plan 2 på HK. Här dammsuger hon
ett av rummen med heltäckande matta. Men hon städar ock
så gångar och toaletter, dom andra kontoren och köket i det
här planet och plan 3 i HK. Raili har städat snartfyra år av
dom sex hon varit i Sverige och hemma har hon tre barn.

r
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Den här glada kvintetten avtackades, efter en otrolig mängd tjänsteår, på Säby avfabrikschefoch arbets
ledare. Fr. v. Birger Pettersson, Gunnar Flodmark, Ruth Björkman, Estrid Eriksson och Sven Fingal.
Foto: Leif Andersson.

Avtackning på Säby
Birger Pettersson är veteran, vilket betyder att han
arbetat 50 år eller mera i följd. Han är trogen
HPF:are och har varit såväl modell-, block- som
gipsgjutare. Birger började arbeta 1922, 13 år
gammal, är infödd gustavsbergare. Nu blir det tid
över för Birger och hustru Signe för promenader
och cykelåkning ut tillfritidsstugan i Insjön, där det
kan bli en och annan fisk att dra upp vid passande
väder.

Gunnar Flodmark är också veteran, har varit
chaufför det mesta av tiden. År 1963 lämnade han
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dock lastbilen för en plats i Packboden, där han
ändafram till pensioneringen arbetat som lagerar
betare. Han har en stuga i Mörtnäs och där till
bringar han gärna sin tid tillsammans med hustru
Torborg. De har två döttrar som borpå skilda håll,
den äldsta i Frankrike, så det blir tillfälle till mång
a och intressanta resor.

Ruth Björkman kom tillfabriken 1932 och började
på "Pyro" men kom efter halvannan månad till
Strandvik, som trädgårdskulla. Arbetade sedan
fram till 1940 i Rågodsmagasinet HPF, då hon loc-



kades över till SPF,fick en son 1946 och stannade
hemma några år, städade på HPF till 1958 då hon
började på "Cromo" och där återfanns hon ända
fram till 65-årsdagen. Nu ser hon fram emot ett
lugnt och givande hemliv med sömnad somfavorit
sysselsättning.

Estrid Eriksson började här 1950 med att städa
Gamla Kontoret, det som heter Gula Kontoret i dag
och Gula Byggningen i äldre tider. 1955 kom hon
över till HPF och blev "dammerska" på "glasy
ren". Härstammarfrån Söderala. Kommer säkert
att ägna sig mycket åt barn och barnbarn samt ett
och annat bingospel.

Sven Fingal, veteran, har de flesta arbetsåren av
dessa fem. Redan 1920 började han på fabriken,
hela 55 tjänsteår har han fått ihop och alla åren
har han arbetat som packare på HPF. Tillhör det
glada, gamla Packbodsgänget och har säkert mas
sor av minnen att berättafrån tiden som varit. Han
kommer säkert att fylla fritiden lika väl som han
fyllt sin långa arbetsdag. Vi förenar oss med fa
brikschef, arbetsledare och arbetskamrater i ett
stort, varmt tack och ett lycka till medfritiden, till
Sven och även till Birger, Gunnar, Ruth och Estrid.

Gunnar Heligren, t h, kom hit 1961 och började hos
trädgårdsmästare Karlsson. Arbetade där till 1963
då han kom över till Panncentralen i Hästhagen

och där var han maskinistfram till pensioneringen.
Han avtackades med blommor och klocka av ar
betsledare och fastighetschef. Hellgren bor kvar i
Hästhagen och kommer säkert att tillsammans med
sina grabbar, dona med båt och metspön. Lycka till
och tack!

Foto: Leif Andersson.

Semester om 2 månader - Sverige är fantastiskt
Det är drygt två månader till semestern. Dom går fort
och fast det snöar i skrivande stund är det tid att tänka
på hur semestern ska utnyttjas. Svenska Turisttrafikför
bundet kommer i god tid med sin broschyr "Sverige är
fantastiskt", som man får gratis i turist- och resebyråer
fr o m 22 april. Där finns tips att uppleva något nytt i sitt
eget land. Paddla i kanot, fjällvandra eller flugfiska kan
man göra i sällskapsresans form. Det finns färdiga
paketresor inom Sverige till rimliga priser. Turistbyråer,
som finns på dom flesta större orter ger goda råd.

Dessutom är Sverige inte längre något dyrt turist
land, om man jämför med vad charterresorna söderut
kostar nu efter prisökningarna. "Höjda bränslekostna-

der och inflation har bidragit till att sudda ut prisskillna
derna mellan sk billiga turistmål och Sverige", säger
Turisttrafikförbundet.
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En glad och avspänd
25-årsträff 1974

25-årsfesten blev en glad och avspänd
tillställning. I år var det 44 personer som
under 1974 varit anställda 25 år som till
sammans med sina respektive samt en
del inbjudna bjöds på underhållning, mat,
sång och dans till strax efter midnatt. Bo
Broms tackade varmt för alla arbetsåren i
företaget. Kapellmästare Ricki Lööv med
sin Favoritorkester (Eric Öst, Göte Loven
och Giovanni Jaconelli) spelade och sjöng
av hjärtans lust. Och trubaduren Peder
Svan gav ett lagom långt visprogram och

lockade fram glada skratt med sin sköna
humor. Så var det dags att bänka sig kring
långborden i Kristallsalen, och mellan
tuggorna ljöd allsången eller man lyssna
de till den oefterhärmlige Torsten Rolf,
som drog en och annan gustavsbergshi
storia. Och alla danslystna fick sedan re
jält med motion, och jubilarerna fick slut
ligen med sig sin minnesgåva hem -
konstgods av våra konstnärer som man
själv valt ut. K E G

Layout: Jan Calderon



I KONSUM• DOMUS
Föreningens verksamhet
för 1974 har vid det här laget presenterats i sin helhet i

• verksamhetsberättelsen samt behandlats vid distrikts
stämmor och föreningsstämma. I sammanfattning kan
vi notera att föreningen fått en kraftig medlemsökning
med 9,3 %, att verksamhetens ekonomiska utfall varit
tillfredsställande med oförändrad återbäring på 4,6 %
och att föreningens ekonomi fortfarande är vidmakthål
len och stark.

Vid bedömningen av det ekonomiska utfallet och åter
bäringens storlek, får vi därtill lägga effekten av de tunga
satsningar på lågpris och övriga utbud som redan vid
köptillfället tillfört medlemmarna/konsumenterna bety
dande och i förhållande till tidigare år, ökade ekonomis
ka fördelar.

Utvecklingen för 1975 har fått en fin början. I januari
månad ökade vi försäljningen med 17, 7 % och vi hoppas
nu få inrymma flera liknande ökningstal under årets öv
riga månader.

Den uppslutning som medlemmarna/konsumenterna
visat och visar är mycket betydelsefull ur ekonomisk
synpunkt. Den ger oss underlag för fortsatta konsu
mentvänliga satsningar.

Varuhuset Domus
ligger i blickpunkten med tanke på planerna på en ut
byggnad. Utvecklingen i varuhuset har varit expansiv

och en av de sektorer som på senare år expanderat myc
ket kraftigt på sina snäva ytor, är restaurangen. Detta
har gjort att styrelsen fått anledning att se över dessa
kända behov. Vid höststämman presenterades tanke
gångar som går ut på att man bygger ut huset mot den
s. k. innerparkeringen. Därmed skulle restaurangdelen
kunna få erforderliga utrymmen och samtidigt kan man
lösa utgångskassefunktionen, informationskassan och
flera andra funktioner på ett tillfredsställande sätt. Höst
stämman lämnade sitt stöd till framförda tankegångar
och har detta lett till att planer i den riktning som redo
visats, håller på att utarbetas. Går allt efter beräkning
arna synes det möjligt att genomföra utbyggnaden under
hösten 1975/våren 1976.

Årstiderna växlar
och därmed ser vi våren inpå oss och sommaren i ett
längre perspektiv. Vinterns varugrupper får ge plats för
det sortiment som hör de nya årstiderna till. En nyhet
som kommer i april månad blir en modevisning som sker
i Folkets hus. Denna presentation av aktuella varor har
tidigare varit mycket uppskattad och vi hoppas på en
fortsatt framgång med god uppslutning.

Vi hoppas därtill att vår- och sommarsäsongen ska åt
följas av ett strålande väder som ger oss kompensation
för den passerade trista och mörka "gröna vintern".

PAN

Japansk TV besöker Gustavsberg
Gustavsbergs Fabriker hade den 25 mars besök av ett
japanskt TV-team, huvudreportern Takayoshi Hamano,
regissören Kochi Hamaoka och kameramannen Toshio
Kobayaschi från NHK - Japan Broadcasting Corpo
ration i Tokio. Dom var ute för att göra en programse
rie om konsumentkooperationen i USA, Storbritannien,
Västtyskland och Sverige. Den skall visas i fyra eller fem
30-minutersprogram på bästa sändningstid i maj i år.
Från Sverige ville dom visa produktions- och distri

butionsplanering, lager- och distributionssystem,
Domus- och Obs-varuhus, utbildningsverksamhet bl a
och ett reportage från en större KF-fabrik för hushålls
artiklar. Och det industribesöket gjorde dom alltså här.

Efter att ha gått runt och orienterat sej, valde dom ut
sanitetstillverkningen på SPF (Sanitetsporslinsfabri
ken), rollermaskinerna (automatisk tallriksformning),
glasyrautomaterna och sorteringen på HPF. Lisa Lar
son fick också besök av japanerna i sin atelje.
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En dag var teamet hos Konsumtionsföreningen Sörm
land i Eskilstuna. På deras önskelista stod också ett be
sök på en mindre butik i lands- eller glesbygd. Och även
om Sparreholm utanför Eskilstuna inte precis represen
terar vad vi menar med glesbygd så for dom dit. Och där
följde dom en familj, bl a när den var och handlade. Och
det besöket blev visst alldeles extra trevligt, eftersom
dom då fick kontakt med vanliga svenskar, vanliga kon
sumenter, med medlemsskap i konsumtionsförening.

För övrigt var dom intresserade av konsumentom
budsmannens verksamhet och Konsumentverket. Ett re
portage om jordbrukskooperationen med tyngdpunkt på
dess andel i prisbildningen när det gäller livsmedel och
ett om ICA för att jämföra samexistensen med KF stod
också på deras program. Det blir tydligen ett intressant
program, som det skulle vara roligt att se - både det
som rör vår egen rörelse och hur det fungerar i andra
länder.
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En festlig epilog
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"Den som dör i sol och sång, han leverfast han dör", så
hoppfullt slutade en dikt som stod i vår läsebok på tju
gotalet. Den handlade om en sångfågel som blev skjuten
mitt under en glad vårdrill. Just så slutade "Gustavs
bergs Klubb, för nytta och nöje", sin tillvaro med vå
rens gladaste festlighet på Gustavsbergs Teater den 21
mars.
Gustavsbergs Klubb, som levde aktivt från 1860 till

1949 då Folkparksstyrelsen tog över, upphör aldrig så
länge det finns gustavsbergare, som minns vad den be
tytt för generation efter generation. Den har varit en sti
mulans och ett andningshål för hårt arbetande männi
skor, i en pressande arbetsmiljö.

Det blev förstås en "minnenas kväll" där talen var
många och lagom långa. Där historierna aldrig tog slut
och där musiken, scenprogrammet, maten och drickat,
allt var ganska gott.

Herbert Bergschöld, Harald Persvret och övriga i fest
kommitten hade verkligen bemödat sig för att nå alla
gamla kämpar med en inbjudan till slutkalaset, för detta
var menat som ett avsked. Någon medlemsmatrikel
finns inte kvar, så man måste lita till minnet. Hur många,
som utan betalning har arbetat för att ge glans åt varda
gen blir aldrig dokumenterat, men här på denna fest
fanns många av dem, eller också var de representerade
av anhöriga.
Här fanns de flesta kända gustavsbergsnamnen, Se

verin, Säfström, Fredblad, Bonnevier, Gehlin, Bengts
son, Flodmark, Persson, Björkman, Lowndes, alla poj
karna Andersson och många fler. Torsten Rolf hade så
rätt när han suckade, "så trevligt att se så många in
födda gustavsbergare på en gång".

På övre bilden pågårfestenförfullt och därunder ser vi Ha
rald Persvret och Herbert Bergschöld med arkivmaterialet,
framför tavlan av Mäster Barlow till vänster och Wilhelm
Odelberg på porträttet till höger.

I äldre nummer av Gustavsbergaren kan man läsa mycket om
Klubbens verksamhet.

Gösta Dahlberg berättar om Klubben med anledning av att
den gick över i Folkparken, augustinumret -48. Axel Björk
man skrev om Klubben julnr. -58, febr.nr. -59, aprilnr. -59.
Detfinns mycket mera attfinna därför den som ger sig tid att
leta och har tillgång till gamla årgångar.
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Gamla "Folkan" i sina bästa dagar.

Klubbstyrelsen 1927 stående fr. v. Henrik Bengtsson, Her
bert Bergschöld, Karl Thörngren, Nils Box. Sittande fr. v.
John Dahlqvist, Gustav Gehlin, Georg Boox, Karl Berlin och
Gustav Möller.

Nedan ser vi aktörerna i August Blanches komedi 1927-28.
Den gavs på Folkans scen och den vackra scenbilden gjordes
av Josef Ekberg och Carl Pettersson. Fr. v. stående, Thyra
Larsson-Steen, Josef Ekberg, Gustav Lorang, Carl Petters
son, Oscar Severin, Lilly Fredblad, Gustav Möller, sittande
fr. v. Herbert Bergschöld, Astrid Mattsman, Sven Jonasson,
Georg Boox, Anna Danielsson-Hellavist och Axel Unden.

I majnumret av Gustavsbergaren 1943 skrev
dåvarande kassören i Gustavsbergs Klubb,
Gustav Gehlin, följande om Klubbens hi
storia:

Vilket år Klubben i Gustavsberg bildades, kan ej med sä
kerhet fastställas. Under de första verksamhetsåren för
des troligen varken protokoll eller kassabok. Men i kas
saboken för år 1862 finns en anteckning från åren 1860
och 1861 angående biblioteket. Med stöd av denna upp
gift anses därför 1860 vara begynnelseåret. Från åren
1862-77 finns några korta protokoll. Men från åren
1877-89 finns inga sådana handlingar kvar. Då hade
Klubben sin "mörka tid".

Initiativtagare till Klubben var bruksägare Samuel
Godenius, vilken även upplät lokaler i det vid denna tid
nybyggda värdshuset. Detta bar f. ö. då namnet Gus
tavsbergs klubbhus. Föreningens syfte uttrycktes så:
"till medlemmarnas och samhällets nöje och trevnad".
Det är samma program, som Klubben än i dag vill för
verkliga.

Medlemsantalet växte stadigt. År 1867 hade Klubben
120 medlemmar (80 män och 40 kvinnor).

Efter förmåga främjades kulturarbetet i samhället. Ett
litet bibliotek fanns. Men bokintresset tycks inte ha varit
särdeles stort. Däremot stod tidningsläsandet högt i
kurs. Klubben tillhandahöll ej mindre än 5 tidningar:
Dagens Nyheter, Fäderneslandet, Söndagsnisse, Arbe
taren och Familjevännen.

Sista lördagen i varje månad anordnades dans mellan
7-11 på kvällen. Då trådde en brokig skara dansen. Ef
ter slutat dagsverk var det inte tid att först gå hem för att
"gå bort kläda sig". Från arbetet gick man direkt som
man var. Hemstickade tröjor och storstövlar minskade
inte trevnaden. Blev det för tungt att dansa i stövlar,
sparkade man av sig dessa och fortsatte i strumplästen.
Men man fick ändå inte uppföra sig hur som helst. "Om
någon visar sig full eller ej iakttager ett hyfsat uppträ
dande, åligger det ordningsmannen att omedelbart ho
nom ur salen leda." Baler brukade anordnas ett par
gånger årligen.

År 1876 flyttade Klubben sina sammanträden och sitt
tidningsläsande till en av madam T. i Grindstugatan
hyrd sal. Men nu blev klubbarbetet kotteribetonat. Detta
betydde stagnation.

Teaterföreställningar omhuldades mycket. Dessa fö
reställningar blev åtminstone under vissa tider samhäl
lets mest omtyckta och uppskattade nöjen. Under 1864
gavs 20 föreställningar. År 1866 inköptes attiraljer för
1300 Rd. Ordförande, disp. R Kusel, undrade då, om
sådana dyra tillställningar voro lämpliga i fortsättning
en, då Klubbens nettobehållning år 1864 endast blev 158
Rd. och 67 öre.

Under 70-talet tycks det övervägande intresset ha
varit schackspel. Teaterintresset hade sjunkit dithän, att
teatertillhörigheterna gick under klubban 1873. I februa
ri 1871 hölls den första turneringen i schackspel, ord-



nad av verkmästare G Barlow. Löjtnant Odelberg hade
skänkt 10 Rd. som första pris.

Klubben hade dock ingen glanstid I ovngt. Men
brukspatron W Odelberg sökte hjälpa upp verksamhe
ten igen. Han upplät därför den nuvarande klubbparken
och lät där uppföra ett verkligt klubbhus, som invigdes i
december 1889. Detta innebar ett stort uppsving för
verksamheten med nya arbetsformer och goda uppslag.
Då som nu anordnades konserter, soareer, friluftstea

ter, basarer O.S. V. Biblioteket blev iordningställt. Bruks
patron W Odelberg bidrog frikostigt till dess verksam
het. Slutligen uppgick boksamlingen till omkring 1 000
volymer.

Den 4 april 1910 övertog hovjägmästare Victor Odet
berg ordförandeklubban. Därmed inleddes en verklig
glanstid för Klubben. Man utvidgade lokalerna och fick
en god scen. Samhället hade ock goda förmågor, som
beredvilligt arbetade för att få igång goda teaterföre
ställningar igen. I Josef Ekbergs kloka regi framfördes
också under en rad av år goda pjäser för en talrik och
tacksam publik.

Redan 1913 fick Klubben ett enkelt filmmaskineri, vil
ket givetvis sedan fått lämna rum för en modernare ap
paratur.

Klubbens önskan är alltjämt att kunna bereda goda
och underhållande program åt samhällets medlemmar.

Nuvarande ordf. är H Bergschöld, sekr. B Hellberg
och kassör G Gehlin.

Skrivet våren I 943 av
Gustav Gehlin

Med anledning av att Folkparkens dans
bana brann ner den 15.2 1974, skrev Her
bert Bergschöld ner följande anteckningar
och data:
En gammal, infödd gustavsbergare har berättat för mig
att i äldre tider dansades det på midsommaraftonen på
berget mellan Thyra Lundgrens f. d. atelje och TEC och
i mitten av 1800-talets senare hälft skänkte Gustavs
bergs Fabriker virke till en mindre dansbana. Den
bestod av lösa luckor, som lades ut på syllar och flytta
des till den ännu i dag bevarade Skyttepaviljongen.

År l 887 upplät fabriken ett område som fick namnet
Klubbparken. Parkområdet började ungefär vid trans
formatorhuset vid Domus, fortsatte mot värmdövägen,
följde nämnda väg förbi Baptistkapellet upp mot Mis
sionshusets norra gavel, vidare mot Kråkbergets bran
taste del - i fortsättningen utgjorde Putten (Ekvallen)
och ån från Grundmarn (Domusparkeringen) en natur
lig gräns för Parkområdet.

Klubbstyrelsen beslutade 1928 att hemställa till fa
briksledningen att få anlägga en ny dansbana med tak
över. Den gamla var totalt upprutten och gick ej att re
parera. Styrelsens hemställan beviljades på villkor att
Klubben själv stod för kostnaderna.
Gröna Lunds arkitekt, Rutskog, anmodades att utfö

ra ritningar till en ny dansbana, som efter godkännande

Den här bilden kan dateras kring 1920. Hilding Engströmer
som ärfödd 1909 står längstfram i bästa sjömanskostymen.

lämnades ut för entreprenadräkning. Byggmästare Gus
tav Bengtsson, Lagnö, blev godkänd av styrelsen som
entreprenör och byggnationen påbörjades 1929. Den
var färdig att tagas i bruk sommaren 1930. Bengtsson
som var en religiös man blev anmodad av sin försam
ling att göra avbön för detta arbete i nöjets tjänst. Om
han också gjorde detta är inte känt.

Under årens lopp har många orkestrar varit engage
rade, bland de mera kända kan nämnas Sigurd Ågrens
och Sture Anderssons. Under musikpauserna uppträd
de mer eller mindre kända förmågor som Bertil Bondes
son (son till den kände bondkomikern August Bondes
son), Artur Rolen, Kalle Nämndeman, Starke Arvid,
Roslagsbjörn, Elof Ahrle m. fl.

Klubben anordnade danstillställningar fram till 1949
då hela rörelsen efter påtryckningar från flera organisa
tioner i samhället överläts till Folkparksstyrelsen.

Till detta kan läggas att Harald Persvret har letat i gamla
protokoll ochfunnit att en dansbanafanns iKlubbparkenföre
1890. Nästa dansbana kom till 1907. Då väcktes, också en
ligt protokoll, den tredjejuni, enfråga om en nybyggnad av en
dansbana eftersom den gamla var i ett "bedrövligt skick". Re
dan den femte juni hade Wilhelm Odelberg gett sitt tillstånd
och bygget kunde sättas igång. Och det gick undan - till mid
sommar samma år invigdes dansbanan och det var den, som i
sin tur sedan ersattes 1930.

Bilden nedanfrån 1928 visar majstångsresningen till mid
sommar, man ser bland andra Georg Boox, Nils Box, Henrik
Bengtsson, John Dahlqvist, Gustav Möller, Karl Berlin, Her
bert Bergschöld.



"PROGRAM VID INVIGNINGEN AF GUSTAFSBERGS KLUBB-TEATER, LÖRDAGEN DEN 29 OKT.
1910." Man spelade en pjäs, "Svärfar" det året, ett lustspel i 4 akter av Gustav af Geijerstam. I rollerna Josef Ek
berg, Hanna Andersson, Anna Hägg, Jenny Ryden, Gustaf Lindstedt, Oscar Severin, Carl Pettersson, Sigrid Godhe,
E. Ekberg och Valborg Persson. Musiken sköttes av Anna Bergström, Gustaf Lindström, Hjalmar Wallius, Daniel
Ekberg och Erik Eriksson. En prolog skriven av E. Virgin lästes av Adolf Carlsson. Ett utdrag ur prologen, som i sin
helhet omfattar 15 verser:

. Handen snabbt iformen tvingar
våta leran gång på gång,
medan genom salen klingar
ekot av maskiners sång.

Godset klirrar, färger flyta,
penseln förs med säkra tag,
och ur kopparns blanka yta
trollar stiftet mönstrets drag.

Kolen rassla, ugnar glöda,
motorn surrar, remmar slå -
så med arbet', svett och möda,
dagens timmar långsamt gå.

Och när ändtligt kvällen skymmer,
och mot hemmet stegen gå,
hvardagslivets små bekymmer
ofta färga himlen grå.

Det är då som dessa portar
skola vänligt öppna sig,
det är då, som denna boning
i sin famn vill sluta dig.

Kom då hit, och låt musiken
tända känslan i Ditt bröst,
föra Dig till sagans riken,
skänka lisa, ro och tröst.

Det är sus i höga stammar,
det är suck ur hafvets bröst,
det är himlens ljus, som flammar -
hör, det är Din moders röst.

När vi lyfta konstens fana,
visst är handen klen och svag,
men dess törnbeströdda bana
gå vi blott till Ditt behag.

Därför - bort med sura miner,
skarpa ögon och kritik
Så! - nu tycks mig solen skiner:
nu vi höja skynkets flik.

BROR SÖDERLING DÖD

När jag för en tid sedan öppnade tidningen såg jag, att
Bror Söderling var död.

Det kan inte hjälpas att när man ser det namnet kom
mer minnena. Han var ju den stora idolen i Gustavsberg
på 20-talet.

Bror var uppväxt i Mossen, där familjen bodde i
många år. Fadern var skogsarbetare. Efter skolgång i
Ekedalsskolan började han i fabriken som 13-åring och
var en tid smedhalva åt "smen" Johnsson.

Upptäckt av Anders Bonnevier nere i Bleksäng var
Bror snart den stora stjärnan i GIF:s friidrottslag. Vid
alla klubbtävlingar var han den givne segraren, både på
Ösbysjön runt och varvloppen runt "Bagarns".

Bror har sprängt målsnöret åtskilliga gånger på
Värmdövägen utanför Domus som segrare under ova
tionsartat jubel från alla gustavsbergare med Anders
Bonne i spetsen.
Genom sin perfekta kroppsbyggnad var Bror Söder

ling även lämpad för terränglöpning och där tillhörde
han svenska eliten. Jag minns själv, när han på stora bil
der i tidningarna tampades med bl a Ragnar Magnus
son, som då sprang i landslaget.

Efter Brolians seger i Sleipners terräng låg arbetet
nere i fabriken på måndagen - då kan unga läsare göra
sig en föreställning om vilken idol han var.

Med Brors bortgång har en stor del av GIF:s fri
idrottslag från 1930 gått ur tiden. Axel Hallberg, Edvin
Lowndes, Gustaf Mylla, Kute Möller, Bertil Pettersson
och Bror Söderling.

Bror flyttade från Gustavsberg på 30-talet och sen
glömdes han väl bort för nya idoler, men jag glömmer
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aldrig det lätta steget och hur han oberörd lät sig hyllas
av folkmassan.
Tack, Bror från hela det idrottsintresserade Gustavs

berg, årsklass 1925-30. Må Du vila i frid.
Torsten Rolf



Seriesegrare Gustavsberg

Här Gustavsbergs IF:s div. III-segrare i bandy 1975. Ståendefrån vänster: Arne Norling, Jesper Felke, Lennart Olsson, Benny
Sjödahl, LeifFredblad, Alf Sundqvist, Janne Wiberg, Lasse Andersson, Arne Johansson (lagledare) och Gert Nilsson (träna
re). Knäståendefrån vänster: Sven Blom, Kaj Bergström, Bert Pettersson, Kåra Björk, Göran Wiberg och Roger Flink. Foto:
Leif Andersson.

Museet efterlyser
I samband med att fabriken i Gustavsberg i år fyller 150 år
planeras en del olika utställningar med tillbakablickande inne
håll. För dessa önskar museet låna diverse föremål och bilder
som fattas i museets egna samlingar.
1. Handmålat gods från 1840-talet.
2. Delar till serviser av Gunnar Wennerberg.
3. Äldre kaffeserviser i benporslin, ca 1870-tal.
4. Delar till serviserna Praktika och Weekend av Wilhelm

Kåge.
5. Vita bruksföremål, helst från mitten av 1800-talet.
6. Bilder från kvinnors hemma- och borta-arbete i Gustavs

berg.
Om Ni har något av dessa föremål, kontakta Marianne Land
qvist på fabriken, tel. 391 00/349, helst förmiddagar.
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Vårt 150-årsjubileum har nu kommit in på sin fjärde månad och redan har en del aktiviteter på olika
ställen I landet både börjat och slutat. Här ett litet axplock.
Ovan ser ni tallriksaffischen med 120 tallrikar i färg från 1825 till 1975, dom första två handmålade och
den sista vår nyproduktion av Kungl. Slottet i brunt på vitt benporslin. Den kostar 17:50 och säljs på
Domusvaruhus, BJ - vår butik på Birger Jarlsgatan i Stockholm - på Keramiskt Centrum och I perso
nalbutiken.
Domusvaruhusen landet runt har gjort fina skyltningar, men vi miste begränsa oss till en och det blev
från Helsingborg som ni ser här tv. Varuhusen har också visats k museiskyltningar och den t här från
vårt eget Domus I Gustavsberg. Över den ser ni en glimt av skyltningen på BJ.
PUB hade I 14 dagar I månadsskiftet februari-mars 10 fönster mot Hötorget med bildmontage och text
om gammalt och nytt Gustavsberg och fasaden festligt dekorerad med stora Gustavsbergsmärken. Bo
hagshuset mot Drottninggatan hade tre fönster med gammalt och nytt, ett med dukade bord och ett med
badrum. Dessutom dukade Siw Malmqvlst bord där en dag, både med porslin och plast.
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Foto: Leif Andersson, P. O. Ericsson, Bo Hansson,

Tor Maivestad, Marianne Preissler.
Layout: Marianne Preissler



MÖLNTORPSGLIMTEN

Förman Erik Johansson, här avtackad av "sin"personal, fr v
Nils Eriksson, Bo Fahlander, Allan Welander, Einar Johans
son, Lars Söderberg, Kjell Thurby, Ole Åhlavist och efterträ
daren Sven-Erik Bahrman.

Den hydrauliska dragpress - modell större - som nu in
stallerats i vår fabrik har imponerande dimensioner:
höjd över golv 5,5 m, bordyta 2,3x 1,1 ml Presskraft
1 300 ton. Dess årskapacitet, ca 300 000 bänkplan/år
kommer väl inte att utnyttjas omgående, men blir ett
nödvändigt komplement då tillverkningskurvan stiger
igen. Pressen väger 80 ton och är enligt uppgift störst av
Hjo Mekaniska Verkstads tillverkning.

Verktygsförman Erik Johansson avslutade den 31 ja
nuari en tjugoettårig anställning hos oss. Värmlänning
till börden, kom han via ASEA och Aros-Verken i Väs
terås till Mölntorp 1954. Sedan dess har vår maskin
park ständigt moderniserats. Service och reparationer
kräver personal med intresse, noggrannhet och kunnan
de: Erik Johansson och "hans" mannar har varit ett
team med dessa egenskaper! Många sympatiyttringar
framkom även, då vännen Erik vederbörligen avtacka
des sista arbetsdagen. Fiske och friluftsliv samt läsning
kommer säkert att dominera i fortsättningen!
- GMB-klubben valde vid årsmötet följande styrel

se: ordf Evert Stillman, v ordf Åke Hedström, kassör
Inger Avelin, sekr Lars Johansson, v sekr Allan Eriks
son, klubbm Bertil Johansson samt Bertil Gybrant och
Torsten Edlund. Suppl Evy Hellberg och Ole Åhlqvist.
Av årsberättelsen framgår att även klubbens femtonde
verksamhetsår varit omfattande. Firandet av KF:s 75-
årsjubileum var det utan jämförelse största arrange
manget!

I årets KM i Pimpelfiske, som avgjordes vid Stora
Sanda i Mälaren, segrade förstås i år en dam, Anna
Eriksson, med bred marginal!

Resultat, damer: 1. Anna Eriksson, 8410 g, 2. Pirjo
Ehnlund, 5455, 3. lrja Mylläri, 1900, 4. Kerstin West
man, 960 g.

Herrar: 1. Mikael Gunnarsson, 5970 g, 2. John Ehn
lund, 5540, 3. Ivar Eriksson, 4835, 4. Tage Gunnars
son, 4535, 5. Inge Stillman, 3880, 6. Esko Pokela, 3860,
7. Sivert Wallberg, 3260 g.

Ett femtiotal medlemmar deltog i tävlingen.

L. Johansson

60-åringarna bör få chans till pension
anser kooperationen

Möjligheterna till förtida pension redan i åldrarna
60-63 år, som föreslås i pensionsålderskommittens be
tänkande "Rörlig pensionsålder", tillstyrkes av Koope
rationens pensionsanstalt (KP) i remissvaret till social
styrelsen. Härigenom ges möjlighet till pensionsavgång
under tioårsperioden mellan 60 och 70 år.

KP delar även kommittens uppfattning att möjlighet
till förtida uttag av halv ålderspension är av värde för
den som kan trappa ned sitt förvärvsarbete. Den som
väljer halv förtida pension bör få tjäna in ATP-poäng
från inkomst samtidigt som den halva förtida pensionen
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utbetalas.
KP delar kommittens uppfattning vad beträffar änd

ring av reduktionsfaktorn vid förtida uttag från tidigare
0,6 till 0,5 % per månad. Personer födda före 1930 som
begär förtida uttag bör, enligt KPs uppfattning, få tillgo
doräkna sig antagandepoäng för den tid som detta uttag
skett.
Kommittens förslag till lag om bidrag till delpension

avstyrkes dock av KP som hänvisar frågan till parterna
på arbetsmarknaden.



RADHUSMÄSTERSKAPEN
I detta snöfattiga 1970-tal kämpar Ernst Bäckström oförtrutet med att arrangera sina Radhusmästerskap till barn
och ungdomars nytta och stimulans. I mer än ett kvarts sekel har han hållit denna gustavsbergstradition vid liv, i sin
sympatiskaform med priser ät alla och något av enfamiljefest över det hela. Detfick bli terränglöpning i år också
prislistan här nedan. Ernst har bett oss att tackaför bidrag tillpriser och tacket skall gå till AB Gustavsbergs Fa
briker, Värmdö kommun, Hem och Skola, Kvinnogillet, Värmdö IF, Hallmans Idrottsinköp.

RESULTATLISTA
Radhusmästerskapet i terränglöpning lördagen den 22 februari /975

POJKAR f. 1966-68 600 111 14 Simon Scheiwiller 9.14 FLICKOR f. 1966-68 600 111
Hans Åberg 4.09 15 Sven Eriksson 9.19

I Maria Mohlin 4.422 Jan Heikkelä 4.19 16 Mikael Pettersson 9.32
2 Lisa Sandström 4.493 Björn Andersson 4.41 17 Stefan Essman 9.43
3 Eva Tryggvesson 5.044 Nicklas Tehlander 4.58 18 UIf Ängerman 9.58
4 Helena Wenngren 5.125 Dan Kazen 5.03 1 9 Ronald Höglund 9.59
5 Kerstin Frilunc.l 5.166 Ola Benjaminsson 5.16 20 Magnus Eriksson 10.09
6 Pia Eriksson 5.287 Per Tryggvesson 5.26 2 I Jan Engström 10.17
7 Anna Trolle-Lindgren 5.358 Petter Lundgren 5.39 22 Lennart Löfström 14.52
8 Lotta Lunc.lgren 5.39

9 Tomas Kjellberg 7.23 POJKAR f. 1960-62 1800 m 9 Susanne Holmkvist 5.40
Stig Ångerman 10.48 10 Åsa Lundgren 5.41

POJKAR f. 1963-65 1200 m I
Il Monika Sandström 8.142 Karl Gunnar Lindahl 10.59I Göran Nävertun 7.47 3 Percy Tollebrant 11.01 12 Anna Tellberg 9.05

2 Tommy Tvinghagen 8.11 4 Mikael Persson 12.483 Anders Mohlin 8.17 5 Per Nylander 13.02 FLICKOR f. 1964-65 600 m4 Arne Fallstig 8.20 6 Tord Fransson 14.03 I Annika Persson 4.045 Hans Benjaminsson 8.22 7 Jonny Tvinghagen 14.06 2 Åsa Trolle-Lindgren 4.076 Joakim Alin 8.27 8 Martin Fieth 14.59 3 Susanne Persson 4.167 Sven Erik sson 8.46 9 Ronny Höglund 14.59 4 Lillemor Sahlberg 4.428 Stefan Nilsson 8.53 10 Jan-Olov Löfström 18.30 5 Jenny Kazen 5.009 Tomas Lundgren 8.54
6 Gunilla Bjerkerot 5.4110 Pelle Daagarsson 8.55 POJKAR f. 1957-59 2400 m

11 Leif Engström 9.08 I A nc.lers Daagarsson 14.24
12 Harri K anerva 9.09 2 UIf Burman 14.30 FLICKOR f. 1959-60 1200 111
13 Magnus Hammar 9.10 3 Yngve Strömberg 15.53 I Gunilla Nävertun 7.53
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GUSTAVSBERG

Födda
15/1 dotter till Unto Jouko Helmer Samanen o.h.h. Marja Leena f.

Konu, Björnskogsv. 40
16/1 Jenny Ewa-Marie dotter till Nils Åke Tommy Berglind och Eva

Klara Irene Berglind, Nelsonstigen 7
2 I/ I dotter till Reima Antero Karppanen o.h.h. Mirja Kristiina f.

Luostarinen, Nelsonstigen I 0
21/1 dotter till Sven Rune Björk o.h.h. Sirpa Hanna Leena f. Heikki

lä, Nelsonstigen 5
21/1 son till Erikki Kalevi Kärki o.h.h. Kaija Anneli f. Saarela,

Renv. 2
22/ I dotter till Lars Erik Hultgren och Majvor Kristin Sjöberg,

Rutens v. 2
22/ I dotter till Jan Helge Stål o.h.h. Margareta Birgitta f. Birgers

son, Ekedalsskolan
24/1 dotter till Sirpa Anita Heikkinen, Nelsonstigen 10
27/1 son till Heikki Antero Lakia o.h.h. Gerd Margareta f. Win

berg. Björnskogsv. 44
31/1 son till Heikki Antero Vessman och Aija Helena Roiko, Skyt

tev. 7
2/2 dotter till Eero Ensio Kuparinen o.h.h. Ulla Kaarina f. Kukko,

Nclsonstigen 6
3/2 son till Leif Erik Hörndahl o.h.h. Ulla Margareta f. Sjögren,

Rävstigen I
9/2 dotter till Matti Juhani Mickelsson o.h.h. Inger Linnea Christi

na f. Berglind, Nelsonstigen 13
11/2 son till Tihomir Rajkovic o.h.h. Milena f. Arsenijevic, Björns

kogsv. 6
13/2 son till Anita Eivor Matilda Ryden f. Larsson, Skyttev. 30
13/2 Cecilia Anita dotter till Tage Kjell Ingvar Johansson och Ebba

Anita Linnea f. Palmgren, Björnskogsv. 52
17/2 dotter till Göran Olof Jansson o.h.h. Gun Anna Elisabeth f. Ek

lund, Skyttev. 24
19/2 son till Paavo Mikael Tuominen o.h.h. Aila Annikki f. Arvo,

Idrottsv. 38
23/2 Jenny Birgitta Fatima dotter till Inga Birgitta Kjellström, Skyt

tev. 11
28/2 son till Gösta Kenth Olof Karlsson o.h.h. Ulla Britt Maria f. Jo

hansson, Björnskogsv. 88
2/3 dotter till Lars Anders Salwen o.h.h. Gladys Anita f. Hellberg,

Skyttcv. 20
4/3 dotter till Gertrud Edla Linnea Jonsson f. Eriksson, Björn

skogsv. 36
12/3 dotter till Karl Gunnar Didriksson o.h.h. Britt-Marie f. Claes

son, Älgstigen I
14/3 son till Nils Roland Möllby o.h.h. Eva Gunneli f. Eriksson, Ö.

räknäsv. 11

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Vigda
23/1 Thomas William Jansson och Marion Anita f. Ytreberg

Döda
17/1 Harald Robert Hansson, Rutens v. 18, 76 år
22/1 Karl August Larsson, Björnskogsv. 16, 81 år
6/2 Ellen Cecilia Karlsson f. Björk, Meitens v. 19, 81 år
7/2 Anna Teresia Larsson, Aspvikstorp, 86 år
8/2 Torsten Birger Nordström (Lekström), Rutens v. 24, 76 år
9/2 Evert Helge Talling, Allev. 6, 60 år

11/2 Aleksander Mikkels, Alg. 2, 56 år
21/2 Irene Löf f. Katz, Gamle Svartens v. I, 49 år
12/3 Hilma Teresia Elisabet Fall f. Trygg, Skeviksg. I, 88 år
18/3 Emmy Victoria Andersson f. Ax, Gustavsgården, 92 år

Gudstjänster
Sön- och helgdagar Högmässa kl. 11.
Torsdagar kl. 19.30 Bön- och bibelläsning.
Lördagar kl. 18 Orgelmusik.
Söndagen den I 3 april kl. 15 Gudstjänst för alla åldrar. Medv. av
stiftsadjunkt Lars-Åke Lundberg, som spelar gitarr och sjunger egna
och andras andliga visor.

BARNVERKSAMHET
Barnens kyrktimme01 varje lördag kl. 10. Terminsavslutning den 10
maj.
'ardagsverksamhet för barn tisdagarna den 22 april och 6 maj kl. 18
i Lugnets lekskola.
Barnteater tisdagarna den 15 och 29 april kl. 16 i Munkmora fritids
gård.
Barnfilmklubben torsdagen den 15 maj kl. 15.30 i Munkmora fri
tidsgård.

UNGDOMSVERKSAMHET
Ungdomsgudstjänst söndagen den 13 april kl. 15. (Se ovan!)
Ungdomssamling onsdag den 16 april kl. 19.30 i Munkmoraskolan.
Teater: "Kompisar", den 30 april kl. 19, valborgsmässofirande vid
Ingaröhemmet, den 14 maj kl. 19.30 i Ekedalsskolan, film.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Lottförsäljning i vårens stora lotteri pågår med många fina vinster,
hl. a. en s. k. brudkista. Köp lotter och var därigenom med och stöd
arbetskretsens verksamhet för mission, sjömansvård och diakoni
inom och utom församlingen!

KONFIRMATIONSHÖGTIDER
Konfirmation hålles pingstafton kl. 17 (Lundquists grupp) och kl. 18
(Cederlunds grupper). Pingstdagen kl. I 1 firas Högmässa med Natt
vard. Kyrkokören medv. båda dagarna.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 409490



INGARÖ

Födda
11/1 en son, Magnus Carl Gustav, till Tom Axel Andersson o.h.h.

Birgitta Marianne f. Törnblom från Mäster Palms v. 6
3/2 en son, till Hans Germund Johansson o.h.h. Elisabet f. Back

man från Hjortronmyren, Fagerholm
8/2 en son, till Sten Arne Dicklen o.h.h. Lilian Kristina f. Larsson

från Skälsmara
6/3 en dotter, till Bengt Åke Ellnestam o.h.h. Pia Gunilla f. Berg

sten från Slingerstigen 60

NÄR DETTA SKRIVES är vårens gudstjänst- och församlings
verksamhet ej riktigt färdigplanerad varför något fullständigt pro
gram inte kan lämnas. Nämnas kan dock att "Barnens Kyrktimme"
slutar terminens verksamhet söndagen 27 april med familjeguds
tjänst kl. 11 följd av sedvanliga festligheter. I samband med Hem
bygdsvårdsföreningens Valborgsmässofirande ordnas Musikguds
tjänst i kyrkan kl. 20 den 30 april. Konfirmation blir det söndagen 4
maj då 21 ungdomar för första gången går till Nattvarden - så vitt
veterligt fler än någonsin tidigare. Konfirmationen börjar kl. 9.30 och
Högmässan vanlig tid kl. 11. Kristi Himmelsfärdsdag hoppas vi skall
inledas som vanligt medfriluftskonsert vid klockstapeln kl. 9. "Triv
selträffar" i lngaröhemmet har planerats till den 24 april och 22 maj.

Liksom förra året planeras tillsammans med Gustavsbergs Mis
sionsförsamling "Sommarby"-verksamhet i Skälsmara under tiden
20 juni-6 juli. lngarö Kyrkliga Sykrets har också börjat planera för
sommarens fiirsäljning - vilken brukar vara en av årets stora begi
venheter i församlingen. Gåvor till basaren (inte minst till Lopp
marknaden) mottages tacksamt.

Lennart Lundquist

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Evert Hansson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater och vänner för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Erik Sjökvist

Ett varmt tack för uppvaktningen på min 60-årsdag.
Anders Broquist

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på våra 60-årsdagar.
Volgan och Mary Ögren

För allt vänligt deltagande vid vår älskade, Irene Löf, bort
gång, för alla vackra blommor till hemmet och vid hennes bår
samt gåvor till cancerfonden ber vi att till släkt, vänner, ar
betskamrater, grannar, Gustavsbergs Fabriker få framföra
vårt innerligt varma tack.

Rune, Ronald med familj.

Konsumentkooperationens
sammantagna försäljning

15 ,3 miljarder
KFs resultat 1974 260 milj. kr

KFs 75:e verksamhetsår blev ett av organisationens mest
framgångsrikaste framgår det av Kooperativa förbundets
verksamhetsberättelse för 1974. KF uppnådde en försäljning
på 10,4 miljarder kr och redovisar ett resultat på 260 mkr mot
121 mkr 1973.

Vid en presskonferens i Stockholm fredagen den 2 april be
tonades att KFs industrier haft gynnsamma konjunkturer,
särskilt under första halvåret 1974. Inflationen har starkt på
verkat resultatet för såväl KF som landets konsumentför
eningar.

Föreningarna (KONSUM) redovisar en försäljning för
1974 på 11 325 mkr, en ökning med 13,2 %. DOMUS- och
OBS-varuhusens försäljningsökning är särskilt markant.
Den genomsnittliga återbäringsnivån i föreningarna höjs

från 2,1 % till 2,2 % för 1974. Det betyder att KONSUMs
medlemmar för 1974 får 213 mkr i återbäring jämfört med
178 mkr för 1973.

Försäljningsutvecklingen

Den sammanlagda försäljningen för KF med dotterföretag
uppgick till 10414 mkr med en ökning mot 1973 på 1946
mkr eller 23 %. I summorna ingår samtliga svenska och ut
ländska dotterföretag ägda till mer än 50 %.

Leveranserna till föreningarna ökade med 18,5 %, till an
dra köpare inom landet med 33,8 % och exporten med
31,8 %. Försäljningen i de utländska dotterföretagen uppgick
totalt till 425 mkr, en ökning med 21 %.

Av försäljningsökningen beräknas prisstegringarna totalt
för KF med dotterföretag ha medverkat med cirka 15 %, me
dan volymökning svarat för cirka 8 %. Den sammantagna för
säljningen för KF och konsumentföreningarna, efter avdrag
av interna leveranser, blir 15,3 miljarder kr.

Bra år för KFs industrier

Årets resultat för KF efter skatter, men före bokslutsdisposi
tioner, uppgår till 260 mkr mot 121 mkr året innan. Denna
kraftiga förbättring av resultatet hänförs så gott som helt till
Industrisektorn i KF, där särskilt skogsindustridivisionen gyn
nats av konjunkturerna. De verksamhetsområden inom KF
som svarar för varuanskaffningen till föreningarna visar i lin
je med KFs prispolitik i stort oförändrad resultatnivå, räknat i
förhållande till försäljningen. I resultatet ingår beräknade pris
stegringsvinster på ca 60 mkr som främst kommer från indu
strierna. Inom KFs inköpsverksamhet för föreningarna tilläm
pas sådana kalkyleringsprinciper att prisstegringsvinster nor
malt inte uppstår.
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PÅ LÄTT- SVENSKA
Förslaget till ny invandrar-politik
Riksdagen* fick regeringens* förslag* till ny invandrar
politik den 7 mars. Säger riksdagen "ja" till det, kan det
bli lag* tidigast den I juli 1975. Man räknar med, att för
slagen kommer att kosta fem miljoner kr under budget
året 1/7 1975-30/6 1976.

Många punkter i regerings-förslaget kommer från in
vandrar-utredningens* betänkande, som kom i septem
ber förra året.

Regeringen ska ha ett invandrar-politiskt råd*. Där
ska finnas bl a representanter för invandrar-organisa
tioner, LO och SAF.

Här är några av de viktigaste punkterna i regeringens
förslag:

Invandrar-föreningarna ska kunna få bidrag (ekono
misk hjälp) från staten*. Invandrarverket ska betala ut
bidragen. Bara demokratiska* föreningar för hela Ian·
det ska kunna få bidrag. Men både svenska föreningar
och invandrarföreningar ska kunna få bidrag för pro
jekt* för invandrarna.

Invandrarnas barn ska få bättre undervisning i hem
språket i den svenska grund-skolan och gymnasie-sko
lan.

Tolkar* och översättare ska kunna få auktorisation*,
om de vill ha det.

Ett regeringsförslag om kultur*-politik kommer på
samma gång som det invandrar-politiska förslaget. Där
vill regeringen, att I, 7 miljoner kr ska gå till att skaffa
mera litteratur på invandrarnas hemspråk. Invandrarut
redningen ville, att alla invandrare ska ha rätt till folk
pension* och att det ska bli kortare väntetid för med
borgarskap. Regeringen vill undersöka de här båda frå
gorna mer.

En kort information om regeringsförslaget på engels
ka, finska, grekiska, serbokroatiska och tyska kommer
att finnas på invandrarbyråerna.

Moderna bilvaxer är lätta att jobba med och
innehåller medel som tar bort trafikfilm och
asfalt. Välvaxad bil är lättare att hålla ren och
snygg.

Handla konsumentägt!

DOM

Extrapriser
to.m. 23/4

ORDET BETYDER Bilvax OK
*riksdag -en -ar Vart tredje år (I 973/76/79) väljer svenska fol
ket representanter till riksdagen (parlamentet). I riksdagen är
det just nu 350 riksdags-män och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om tex nya lagar* och skatter.
*regering -en -ar I Sveriges regering "sitter" nu statsminister
Olof Palme och 18 statsråd (ministrar). De är med i det so
cialdemokratiska partiet, som är det största politiska partiet i
riksdagen.
*förslag et Hon kommer med ett förslag=hon säger: "Jag
tycker att vi gör så här."
*lag -en -ar Lagen "säger" vad man får göra och vad man inte
får göra. Man får inte dricka alkohol, när man ska köra bil.
*invandrar-utredningen=en grupp personer som har arbetat
fram förslag* till ny invandrar-politik i Sverige.
*råd -et Här: en grupp personer som man kan tala med om oli
ka frågor.
*stat -en=regeringen* och andra myndigheter* för hela lan
det.

··················9:50
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Flytande. Plastflaska 475 g. Ord. pris 10:50

Bilvax Turtle . 11:-
Flytande. Glasflaska 340 ml. Ord. pris 13:25

Bilvax Simoniz GT
Kräm. Burk 284 g. Ord. pris 12:50
Flytande. Plåtburk 426 g. Ord. pris 12:50

11:
11:

·············· ··5:50Bilshampo OK
[nnehåller vax som bibehåller glansen. Plastflaska 500 ml.
Ord. pris 6:50

Biltvättborste 9:75
Tagel- och PVC-borst i plaststomme, slangkoppling för
1/2" och 3/4". Ord. pris 11:75

Sämskskinn.... 17:50
Riktigt naturskinn 4648 cm. Ord. pris 19:75

Natursvamp........ 11:75
Diam ca 15 cm. Ord. pris 13:75

Domus



Bildorientering
Den här kluriga tallen står på den största ön som finns
på Gustavsbergs ägor. Ut och leta, det börjar att våras i
skogarna och motion behöver man alltid. I likhet med
förra gången så skänker jag en fotografik-tavla till den
först dragna, rätta lösningen. Svaret finns på platsen för
tallen, sök där och finn.

Skicka svaren till Gustavsbergarens Redaktion, märk
kuvertet, Bildgåtan, före den 12 maj.

Hilding Engströmer

Vinnare
Gustavsbergarens förra bildgåta blev populär och ett
trettital skickade också in svar. Även hela skolklasser le
tade efter den kända personen som var, Gunnar Sträng.
Ända från en gustavsbergare i Asarum kom ett svar.
Även om Karin Olsson-Lindkvist inte kunde gissa vem
som gömde sig bakom stenen, så visste hon pricksäkert
var stenarna stod. För Karin är född i Böle mosse och
det var hennes barndomsmarker, som Hilding hade åt
ergett.

Fotografiktavlan vanns av· Ingemar Jakobsson. Var
sin Sträng-sparbössa fick 4 vinnare: Tage Andersson,
Kurt Hagelin, Sören Rolf och Gun Rosen.

Scenstudion fyllde trettio 0ar
Scenstudion fyllde, helt stillsamt och tyst, trettio år och
det firades av medlemmar och inbjudna vid ett trevligt
samkväm den 14 februari.
Det blev som sig bör många scenuppträdanden under

kvällens lopp, här saknas inte förmågor. Vi fick smak
prov på flera nummer ur kommande program och Helge
Lindfors framförde en egen krönika på vers.
Återväxten är god. Förutom de gamla välkända mär

kena framträder nu duktiga ungdomar i allt yngre år
gångar och ger hopp om en ljus framtid. Vi önskar Scen-

*myndighet en er=t ex arbets-förmedlingen, försäkringskas
san, polisen.
*demokratisk Ett demokratiskt land=ett land där alla får vara
med och välja personer, som ska bestämma i landet.
*projekt -et - Vi har ett projekt till kurser för barn=vi har en
plan som säger hur man kan ordna kurser för barn.
*tolk -en -ar=en person, som kan tala t ex både svenska och

studion lycka till och tackar för många givande kvällar i
dess regi.

Till nya hedersmedlemmar utsågs Gunnar Lundberg,
Gunnar Lindblad och Rune Malm.

I slutet av april blir det premiär på en Dan Anders
son-afton, som scenstudion övat in under året. Ett pro
gram med sång, musik och uppläsning, som också kom
mer att lämpa sig på utomhusscener och i avkortad form
på tillställningar och sammankomster.

finska. Om man inte kan tala ett språk, kan man ibland få
hjälp av en tolk.
*auktorisation -en er Han har auktorisation=han har ett pap
per som visar att han kan jobbet.
*kultur=t ex teater, konst, litteratur, musik.
*folkpension -en -ar-pengar varje månad till personer som är
minst 67 år. Alla svenska medborgare och invandrare från
några länder fårfolk-pension.

31



Kungliga
Slott
Gustavsbergs första betydande serviser var
försedda med koppartrvcksdekorer. Till
jubileet har en av de äldsta 1800-
talsdekorerna nytillverkats. Den heter Kungl.
Slott och liggerpå benporslin, Gustavsbergs
specialitet.
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Jubileumsfest
den 14 juni

Nu ska vi roa oss för att fira vår 150-årsdag. Och det blir
lördagen den 14 juni.

Mitt på dagen kl 12 blåses festligheterna in av sex
tetten MESSINGEN, då Gustavsberg VII kommer från
Stockholm till Hamnen. Sedan konserterar MESSING
EN utanför Keramiskt Centrum och vid Domus.

KI 13 blir det fallskärmshoppning och flyguppvisning
över Farstaviken.

Sedan är det dags för fest. Kl 14 blir det barn- och fa
miljefest på Farstaborg. Där får man se crazy
akrobaterna Snubblarna och trollkarlen Mac Freddy.
Och så blir det servering och lekar förstås.

Och kl 19 börjar stora kvällsfesten med jubileumstal
av Bo Broms. En av våra folkkäraste artister ska under
hålla oss och det ska bli asado, vilket innebär att vi får
något gott att äta och dricka. Och så blir det dans för
alla åldrar.

Ett modernt "midsommarkalas" i juni, midsomma
rens månad. För 120 år sedan kunde det gå till så här,
allt enligt Carin Lindskog-Nordströms bok. "Årets gla
daste händelse var 'midsommarkalaset' på fabriksgår
den dit alla vid bruket inbjödos och fingo njuta av mat
och dricka i rikliga mängder. Godenius med familj del
tog i festen och de som av ålder eller sjukdom inte kun
nat infinna sig fingo sin andel av trakteringen hemskic
kad. Om somrarna brukade arbetarfamiljerna också hy
ra segelskutan Nöjet för utfärder i skärgården, men i Öv
rigt inskränktes förströelserna till enkla bjudningar i
hemmen. Ett evenemang som ingen försummade åter
kom varje år den 19 juli, då mäster Barlow avslutade sin
hustru Saras namnsdagsfirande med ett praktfullt fyr
verkeri. Företaget tycks även ibland ha bjudit på dans.
Till minne av en sådan tillställning stod följande att läsa
på en vägg i gamla målarsalen: 'På detta rum var stor
bal annandag jul 1856 med musik av Svea garde'. I brist
på annat dansade man således i själva fabriken."
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Midsommarkalaset, sommarens höjdpunkt under en
lång period i Gustavsbergs historia, tog slut med fack
föreningens födelse 1919. Den nya tiden svepte undan
den patriarkaliska anda som gamle brukspatron Odel
berg skapade i Gustavsberg och där både ofrihet och
omvårdnad var viktiga beståndsdelar. I tider av stor
knapphet är möjligheten att äta sig mätt en stor sak och
bidrog säkert till Midsommarkalasets popularitet.

Bilden här ovan är dubbeldaterad. 1892 och 1905.
Någon kan kanske bestämma tiden på grund av de ståt
liga hattar som kröner varje kvinna på fotot. Lägg mär
ke till att inget huvud är bart, varken på man eller kvin
na, även barn har hatt eller mössa, det måtte ha varit
lukrativt att vara hattmakare eller modist på den tiden.

Detta nummer är inte bara vårt vanliga sommarnum
mer, utan också vårt jubileumsnummer med anledning
av de 150 år vi firar under året. Fyrtioåtta sidor med om
slag är nästan en dubbel-Gustavsbergare.

Vi har flera bilduppslag. Ett där Hjalmar Olson valt
att berätta om sin tid, som företagsledare, med foton av
sina medarbetare. Bo Broms skriver om samtid och
framtid. Om Gustavsberg 111, berättar Gustav Alex
andersson och Mats Rehnberg har återfunnit en "bort
glömd visa" av August Blanche. Vi har försökt visa det

forna och det nuvarande Gustavsberg i två bilduppslag,
med färg och utan.

Gösta Dahlberg berättar slutet av sin historia om år
talet 1950 och har därtill gjort en rimmad krönika. Calle
Blomqvist ritade därtill och från honom har vi också fått
den fina Gustavsbergsbåten.

Vad hör hemma i ett nummer som detta, om inte pors
lin i olika former från Gustavsberg? Inga Arnö-Berg be
rättar i ord och bild om servicer och Marianne Land
qvist om seriefigurer, som tillverkats och tillverkas här.

Gustavsbergsprofiler med personlighet och sting finns
det gott om i Farstavikens historia och Torsten Rolf be
rättar om några av dem i detta nummer och fortsätter i
kommande utgåvor. Fortsätter gör också Hilding Eng
strömers Bildorientering, som är populär och Margare
ta har plockat godbitar ur ett intressant material, som vi
fått från Eva von Seth f. Odelberg.

Sven Jonsson har ritat en vacker sommarkrans och
för övrigt hittar ni de vanliga märkena i Gustavsberga
rens spalter. Söker ni något som bordefunnits med så
påminn oss gärna om det, vi skall ge ut flera nummer un
der Jubileumsåret. Ha det så festligt.

Red.



Vy över AB Gustavsbergs fabriker på Värmdö.

150 0ar och hur blir det sedan?
Det är vanskligt att spå - särskilt om framtiden - och
detta motiverar kanske rubrikens frågetecken. Annars
skulle jag ju helst se ett utropstecken som en beteckning
för avstampet mot Gustavsbergs nästa decennium. Jag
tycker vi i stort sett har skäl för optimism. Vi har bra
produkter förankrade i människans behov av god bo
stad och god miljö. Vi är väl ansedda på marknaden och
vi har KF bakom som en stark garant för vår utveck
ling.

Innan vi blickar framåt, låt oss se på vår situation just
nu. Problem finns sammanhängande med yttre förhål
landen, bostadskonjunkturen t ex är svag, eller med inre
förhållanden, vår rörlighet t ex är för stor inom vissa
sektorer. Hur ser det då ut på de fem olika sektorerna
inom vilka vi arbetar?

VVS-VA, som alltjämt är den centrala sektorn, har
mycket att göra bl a genom utbytesmarknaden för sani
tetsgods, men badkar har fått vidkännas en nedgång
som vi även kan se i lagerökningen runt BKF. För disk
bänksförsäljningen har exporten till länder som Tysk
land och England blivit vanskligare. De har också drab
bats av stark minskning i bostadsbyggandet. Segjärns
rören i Oxelösund går normalt och vårt nya rördels
gjuteri är nu inkört.

För de viktiga PVC-rören - Lubo - i Fristad hade vi
en svacka i efterfrågan i höstas men den har fyllts ut och
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vår produktionsapparat kör för fullt, även om haussen
för ett år sedan knappast återkommer. Polyetenrören
säljs bra, medan den armerade plasten kör på sparlåga. I
vårt nya laboratorium i Fristad provar vi ideer och ge
nomför provningar för en ständig förbättring av kvalite
ten på våra rör som är av mångskiftande slag - tryck
rör, dräneringsrör, elkabelrör, markavlopp, inomhusav
lopp etc.

På porslinssektorn - sedan gammalt vårt flaggskepp -
har vi nu en god orderingång och vårt 150-årsjubileum
ger ytterligare fart på efterfrågan. Vår utställning på Na
tionalmuseum bl a tar ju sikte till hög grad på vårt an
seende som tillverkare av hushållsporslin och keramiskt
konsthantverk av hög konstnärlig klass.

Plastsektorn har inte tagit sig ur den nedgång som rå
varubrist och kostnadsökningar skapade under energi
krisens dagar. Vår största maskin har haft ständiga pro
duktionsstörningar och det krävs nu åtgärder av olika
slag för att nå en acceptabel avkastning - produktideer
saknas ej.

Mälardalen med sin tegeltillverkning - vår nyaste
sektor - arbetar med god efterfrågan, men endast Bergs
brunna har de rationella produktionsförhållanden som
skapar lönsamhet.

Om detta i stort sett är situationen just nu,kan mark
nadssituationen snabbt förändras men knappast på sam-



ma gång inom flera sektorer och detta är vår styrka och
som ger trygghet för jobben. Vi söker dock medvetet
hålla oss inom huvudområden där vi varit traditionellt
starka, dvs inom "hem och bygge". I detta inkluderar vi
också miljö och klimat. Vi kan utsättas för risker, bygg
konjunkturen har nämnts, en allmän konsumtionsåt
stramning är en annan.

Vi är åtminstone på porslinssektorn lönetyngda och
en importkonkurrens från statshandelsländer med låga
löner skulle allvarligt kunna skada oss. Vi har på olika
områden distribuerat våra produkter via kanaler som
undergår strukturella förändringar, vi kan återigen drab
bas av energikriser och materialbrist. Vi kan råka ut för
priskontroll och statliga regleringar som bryter en lön
samhetsutveckling. Vi kan få en onormal konkurrenssi
tuation med förlorade marknadsandelar som följd. Det
kan utbryta strejker eller krigshandlingar som utan vår
egen förskyllan kan bli förödande. Det kan synas pessi
mistiskt att antyda händelser av detta slag, men har man
inte uppmärksamheten även på dylika kritiska situatio
ner, har man ej heller någon beredskap för dem när de
inträffar.

I huvudsak kan man dock teckna en ljus bild av Gus
tavsbergs framtid. Genom den förnyelse av produktsor
timent som ständigt sker på utvecklingsavdelningarna
bör vi kunna bibehålla och öka vår slagkraft gentemot
alternativa behov hos våra brukare. Nya komponenter
på t ex miljö-, fritids- och armatursektorn kan ge en
marknadsökning som ligger helt i linje med KFs expan
siva industripolicy. Genom systemutveckling bör vi söka
skapa paketlösningar på t ex hygiensidan och genom en
hög servicegrad och förenklade montageanordningar
kan vi underlätta för den växande skara människor som
vill klara sina fritidshus eller utbyten med eget arbete.

Vårt företag har alltid haft sin huvudverksamhet knu
ten till Gustavsberg men viktiga grenar har byggts ut i
Fristad, Oxelösund, Mölntorp liksom i de nyligen över-

tagna tegelbruken. Gustavsberg har haft en karaktär av
självständig industriort, men Stor-Stockholms expan
sion tränger på. Samhället har svällt och antalet pendla
re med arbete utanför Gustavsberg har ökat väsentligt.
När motorvägen om ett tiotal år beräknas bli klar ända
ut, kommer måhända den lugna och avskilda boende
miljön att förändras, även om vår strävan är att bevara
fritidsmiljön intakt. Bättre förbindelser till Stockholms
aktiviteter och ökad servicegrad i Gustavsberg kan dock
innebära att samhällets attraktivitet ökar och bättre re
kryteringsmöjligheter skapas för industrins behov - det
ta har hittills utgjort en flaskhals i vår utveckling.

Som troligaste alternativ för vårt företags utveckling
framstår nog en relativt måttlig expansion inom själva
Gustavsberg, varvid man kanske i första hand tänker på
en utbyggnad av plastsektorn. VVS-sektorn och pors
linssektorn måste också kunna expandera om och när
marknaden ökar. Att erövra nya marknadsandelar inom
landet på sådana områden där vi redan har en domine
rande ställning förefaller dock mindre troligt. Detta ute
sluter naturligtvis ej att vi genom exportansträngningar,
inköp av existerande företag eller samarbete med lämp
liga industripartners ökar vårt inflytande och vår pro
duktion. Om därvid befintliga fabriksanläggningar kan
utnyttjas blir beroende på vilken kapacitetsökning våra
resurser tillåter, kanske främst i fråga om arbetskraft.

Dessa rader om nutid, framtid, om samhälle och an
ställda, hoppas jag också ger en viss bild av vår affärs
ide som grundar sig på att söka bibehålla och genom rik
tiga produkter utveckla en marknadsledande position
inom vissa strategiska områden och genom ett brett pro
duktregister i övrigt inom ett så vitalt fält som "hem och
bygge" utgör för det svenska samhället.

Med KFs styrka i ryggen bör ett sådant program bor
ga för att vi med optimism skall kunna se fram ända mot
nästa jubileum i Gustavsbergs historia.

Bo Broms

De fyra Jabriksenheterna utanför Gustavsberg: Fristad, Mölntorp, Mälardalen och Oxelösund.
Foto: Eilert, Strömsholm, H. Engströmer, Gustavsberg, Henriksson, Oxelösund.
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Hjalmar Olson
och Gustavs
bergs Fabriker
Tekn. dr Hjalmar Olson var chef for Gus
tavsbergs Fabriker från KF:s tilltråde 1937
- 1969. En expansiv period. Fyrtiotalet var
inte minst ett decennium av intensiv utveck
ling. Hjalmar Olson onskade illustrera sin tid
som ledare for fabrikerna - med bilder av
sina medarbetare. Det blev ett svårt val. Om
alla fått vara med, som Hjalmar Olson stan
nade vid, så skulle vi fyllt en hel årgång av
denna tining. Dessa, som alla var med på
40-talet, får representera de ovriga.

Från vånster uppifrån och ner:
Knut Andersson, konstgjut. Kågeavd.
Anton Kock, gravor.
Ires Ekberg, privatsekr.
Harry Nordgren, lab.chef.
Wilhelm Kåge, konstnårl.led.
Eugen Altman, tekn.chef.
Harald Persvret, fabrikschef, HPF.
Waldemar Wahlgren, fabrikschef, BKF.
Kalle-Ville Svensson, packare, HPF.
Helge Wollrik, chef, VVS-Flemingg.

Den forsta veterantråffen på Farstavik. Mai
Olson var initiativtagare till Veteran
klubben, 1942.
Alma Atherton, porslinsmål.
Samuel Svensson, handmodellform.
Selma Atherton, tryckerska.
Alma Godhe, porslinsmål.

På hogra sidan:
Kalle Wiberg, verkmåst.
Fredrik Moller, fabrikschef, HPF.
Oscar Wadstrom, verkmåst. HPF.
Hjalmar Olson med sin
tekn.chef Artur Teglund.
Åter en bild från veterantråffen 1942.
Gunnar Andersson, riksdagsman.
Georgina Olson, porslinsmål.
Hjalmar Olson och Mai Olson.
Walter Steger, professor, lab.
Karin Fredblad, forsåljn. HPE.
Calle Blomqvist, konstn.
Stig Lindberg, konstn.led.
Berndt Friberg, keramiker, visar gamle
kungen sin drejarskicklighet.
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Det hände för
25 år sedan
Fackföreningens blivande ordförande var en välväxt
karl, som ingav respekt.

Foto: Hernried.

6

Vad hände mer i Gustavsberg det här året? Jo, vi får inte
glömma skol- och idrottsfesten på Ekvallen, där "På
pan" den här gången allierat sig med en kommitte, där
jag fick vara med för att skaffa priser. Det blev än en
gång en populär fest, som gav 2 200 kronor till skol
resor och barnkoloni. I programmet medverkade Blås
orkestern, Högalidsflickorna med gymnastik och hobby
ryttare i riduppvisning. Med helikopter landade Svenne
Berka - bäst på plan - för att döma mellan kända pro
filer i matchen fabriken-kommunen. I en stafett mellan
skolans lärare och 170 skolbarn minns jag, att en "in
dian", skoleleven Conny Rolf var snabb i starten. Jag
måste få citera vad Fritz Berg skrev i Gustavsbergaren
om festen: "Det var ett strålande bevis på vad genom
tänkt organisation kan åstadkomma. Det blev en sådan
där folkfest, som bara går att genomföra en gång per
år." - Farstabadet hade en livlig och skön sommar
när det var som varmast ca 1 000 badare per dag. Sim
borgare blev 175 st, och 100 yngre och 30 äldre lärde sig
simma minst 25 meter. Även om Farstabadet skriver en
insändare - fast allvarligare: "En vardag i somras på
träjfades ett koltbarn kravlande på bron vid trampoli
nen. Mamman låg på plagen och läste Veckonytt". Ack
ja, folk kan vara glömska ibland - och så Veckonytt till
på köpet! - Bad- och lekplatskommitten övertalade
kamrern att fylla på mera sand, kosta på några bänkar me
dan kommunen tog på sig ett trafikskyddsrör vid vägen,
och resandet av en flaggstång. Vi anställde en fast simlära
re. - Efter något år kom Hälsovårdsnämnden och tog
vattenprov, för att skicka in till Huss - och så var den dan
förstör, och badet avstängdes. - Om vi nu får motorväg
och minskad trafik vid sjön, och vattnet numera är betyd
ligt renare - skulle man inte kunna tänka sig ett återupp
rättande av det familjvänliga Ekedalsbadet?

Till slut ännu några glimtar ur 1950 års kaleidoskop.
Hästhagen fick flaggstång och det firades med kaffe
bord och musik av blåsarna. - Gamla skolkamrater
från 1913 hade träff på Värdshuset, och några av de ut
flyttade delgav sina intryck från det nya Gustavsberg i
Gustavsbergaren. - Scenstudion inbjöd till amatörtäv
ling i sång och musik - och där visade i främsta rum
met Fernando Grosselli och Lasse Pettersson sitt konst
närskap. - Hembygdsgillet levde än, med folkdansöv
ningar, och en vårvandring mot Welamsund. - "Lergö
karna" kallade sig ett sällskap av basar och jämlika på
HPF. De höll fest på Hällen, och jag fick vara med för
att leda allsång. Jag minns att Pita-Lasse med förvåning
pekade på mig och sa: "Men han ä ju trevlig!" - Vid Vil
lagatan höll inte de gamla avloppsrören för den kraftiga
nederbörden mot årets slut. Man måste ta sig fram med
roddbåt, och Kalle-Villes bin och kupor strök med. En
ny funkis kupskapelse konstruerades av Thun-Olle.

Från mitt privatliv - sådant förekom - minns jag för
stås att min gamla mor kunde göra besök tack vare bil
skjuts genom Brommasyskon. Hon var blind, men ori
enterade sig väl i den nya lägenheten vid Gamla vägen.
"Pappa väntar på mig" sa' hon - och nästa år gick hon
bort. - En bror fyllde 50, och traditionsenligt skrev jag



hyllningsverser, som jag tänkte sjunga in på skiva på
Gröna Lund. Den gode Anton körde Folke, Bertil och
mig - så det gick ju fint. - Frun fyllde också jämna år,
och stugan blev fylld av folk. Släkten var stor med åtta
syskon. För dottern hade vi köpt ett piano på avbetal
ning, och det fanns folk som kunde kompa till mitt mun
spel.

Gustavsbergaren 1950 omnämner här och där väl
kända gustavsbergare. De firar födelsedag. De fick ut
märkelser. De intervjuades. De slutade sitt jobb. De gick
ur tiden ... - I en serie berättade några om sin hobby,
och vi började det här året med Carl Pettersson om mål
ning, Torsten Rolf om orientering och Valter Weimark
om frimärkssamlandet. - En trotjänare, K V Johnsson
fyllde 90 år. Han började arbeta vid fabriken under Karl
XV :s tid. När han fyllde 80 var han i jobbet på födelse
dan, och uppvaktades där. Torsten Rolf har en munter
bild av hur det gick till - men jag ska inte plöja med
hans kalvar. - Augusta Fröberg, född 1876, som job
bat med porslinet i 61 år, slutade på fabriken 1950. - En
annan, sober man, Samuel Svensson, fyllde 70 år. Kom
munalman, kooperatör, missionsvän m m. Hans röst

finns bevarad i en bandupptagning av Torsten. - Oskar
Johansson - ytterligare en trogen arbetare i vingården -
fyllde 50. Hade varit fullmäktig, var nu ordförande i bar
navårdsnämnden, och söndagsskollärare. - Oskar Sö
derberg, som jag tidigare citerat, förärades detta år
kunglig medalj i guld, femte storleken, "För medborger
lig förtjänst". Han vågade också bära den vid högtidliga
tillfällen. Söderberg var fjärdingsman i 24 år, lands
tingsman i 8, och hade därtill haft en rad kommunala
och kyrkliga uppdrag. På den "gamla goda" tiden an
sågs han på sina håll som en obekväm socialist. Nu satt
han milt i fällan - jag menar Blå porten - och talade väl
om företaget som ciceronchef.-

Gunnar Andersson och Axel Öhlund var i sina bästa
år och verkliga arbetsmyror. De var också flitiga med
arbetare i Gustavsbergaren. Reflektionerna de gav kring
jul och nyår läste man med gillande allvar. Jag gör ett
par korta citat. Inför 1950 påminner oss Öhlund om att
vi sitter alla i samma båt" och "det finns fortfarande
plats vid årorna" "Må vi alla hjälpas åt att ro i land,för
att på detta sätt höja vår standard och därmed även höja
kroppsarbetarens sociala anseende. Gör vi det kommer
även 1950 att bli ett år iframgångens tecken." - Gun
nar Andersson skriver bl a så i nyårsnumret: "Tekniska
förbättringar! Höjd socialvård! Det har blivit större ut
jämning, och den enskilde kan nu leva ett rikare liv, ma
teriellt och andligt sett. Den högre produktionen ärför
utsättningenför ett rikare liv. Men vi måste ha ändå nå
got mer. Vi måste ha gemenskap! - Vid årets slut fick
jag en ny reflektion från Axel, som jag sparade till för
sta numret för nästa år. Jag tycker Axels vändningar i
slutet av artikeln, som han rubricerade"Arbetare-Tjäns
temän", har en leende poäng: "Gustavsberg går mot en
ny tid. Celluloidkragarnas tid ärförbi. Kyrkbron är inte
längre gränsen mellan deförnäma och de mindreförnä
ma. Norr och söder är inte längre en klassgräns, utan en
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Gustavsbergs kvinnliga gymnaster 1950 under Ella
Sanders ledning.

geografisk gräns. De sista resterna av överlägsen tjäns
temannatyp går med stapplande steg mot graven. En ny
tid och en rikare gemenskap tränger sig fram!"

Flera välkända personligheter gick ur tiden 1950. På
våren avled Eugen Altman. Han var född i Moskva,
praktiserade i yrket vid olika skolor och företag i Tysk
land, Belgien och Turkiet, och blev därefter teknisk le
dare vid porslinsfabrikerna i Laveno. På flykt från fa
scismen kom han till Gustavsberg 1939, och blev tek
nisk ledare här. Han förmedlade förstärkning till våra fa
briker med italienska arbetare 1947. Dr Altman var vid
sin död 68 år. Efter båda makarnas bortgång visade tes
tamentet en donation, av vars räntor behövande kan få
en slant till jul. Fondens styrelse består av kyrkoherde
Ekström, Torsten Rolf och undertecknad. - På hösten
dog gamle byggmästaren C V Danielsson. Han kom till
Gustavsberg 1890 och var bl a med om att bygga prå
men Oden, och det stora vattenhjulet, som står som min
nesmärke från svunna tider. Danielsson var händig på
många sätt, och jag beundrade hans fina ramar och lam
petter vid hobbyutställningen 1946. Danielsson berätta
de vid ett tillfälle, att han en fridfull dag för länge sen, till
sammans med brukspatron på fabriksgården grävt ner
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en urna med vissa dokument. Han talade aldrig om var
platsen låg - och än har ingen hittat gömstället. Kanske
det bara var en historia? - Den 24 november avled A S
W Odelberg. Han var son till brukspatron och intill
KF:s övertagande fabrikens driftchef. För Gustavsber
garen skrev han under dess första år om "Konsten inom
svensk industri". - En av Gustavsbergs skalder lämna
de jordelivet i december. Det var porslinsbrännaren JA
Löfdahl, vars dikter, och särskilt hyllningsverser, glatt
många gustavsbergare vid deras högtidsdagar. Han lär
ha deponerat sina dikter någonstans - men var? Säkert
finns där en och annan dikt, som kunde vara aktuell att
återge i Gustavsbergaren. Så här sjöng han i en av ver
serna i Eolsharpan. Jag tycker den kan få ge färg åt mina
återblickar.
"Det spelar och det sjunger i några gamla rester

av brustna eolssträngar, vars melodi jag hör.
Det spelar än och sjunger, fast solen går i väster
när vårens varma vindar mitt instrument berör."

Det har ändrats mycket i vårt samhälle under 25 år.
Den förkortade arbetstiden har gett oss mera fritid. Vi
kan få bättre utbildning. Vi har delat ansvar för utveck
lingen, för miljöns vårdande, och för hushållandet med
våra naturtillgångar. De som nu leder, planerar och in
formerar har fått starkare värderingar genom nya erfa
renheter och bättre kunskaper. Relationerna mellan oli
ka parter, mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan
förmögna och icke förmögna, har jämnats ut. Samhället
styr och svarar för den sociala omsorgen, för en gemen
sam välfärd. - Produktionsformerna har utvidgats och
ändrats efter nya linjer. - Personaltjänsten är numera
uppdelad i olika funktioner och rör sig på nya fält och i
vidgade aspekter inom nya företagsformer. - Måhända
att samhället 1950 var lugnare, och att kontakten män
niskor och grupper emellan föreföll vara mer harmonisk
än nu. Statusjakten efter prylar, bilen, båten, sommar
stugan och semesterresan, var inte så märkbar som un-

der de följande åren. - Det verkar som om vi nu inte har
tid med föreningslivet eller partiarbetet, och struntar i att
medverka i gemensamma angelägenheter - så vida det
inte blir för sent, och något går snett. Då vaknar vi upp
och applåderar skjutjärnsjournalister, och massmedias
eftersnack. - Från början borde vi vara med och se upp
att arrangemangen inte kväver individen eller gör män
niskan vilsen. - Vi är inte så slagna till slant som förr, vi
är inte sårädda - snarare mera uppkäftiga, och vi har
nått ett ökat medbestämmande på alla fronter. Vi är en
ligt min mening på väg mot den demokrati, som vi på
många håll kämpat för. Framtidens gemenskap kom
mer att framträda i en kooperation, där delägarna ock
så är de som arbetar för företaget, konsumenterna-kun
derna, och samhällets företrädare. De kommer att bilda
det organ som ska leda företaget. Kalla det gärna en de
mokratisk socialism. Faktum är, att den gemenskap,
som Axel och Gunnar efterlyste, nu är i centrum för
samhällsarbetet. "Det är tradition nu", säger Olof Pal
me, "att ställa kravpå solidaritet, omsorg om varandra,
och strävan till samhörighet."

Nu vill jag till slut erinra om något mindre allvarligt -
en symbolisk profil, som tyvärr försvann ur Gustavs
bergarens spalter 1950. Det var Gustav S Berg - vår
egen seriefigur. Hoppas att redaktionen kan ge ett prov
på hans bravader - och att han återuppväckes.

PRESS-STOPP! Edla Sofia stack upp- igen - i årets
sista nummer 1950, och begärde ordet i den "ensidigt
maskulint redigerade Gustavsbergaren!" "Kan man inte
hävda sig på annat sätt i detta förkättrade manssam
hälle, så kan man åtminstone vara käring mot ström
men" skrev hon ... Kul att konstatera att hon med ti
den efterträdde mig som ordförande i Daghemsstyrel
sen - och sedan som redaktör för Gustavsbergaren.

God fortsättning!

gor visit.
Teckningar

av Stig Lindberg

, 9"j

o ae
V.

8



AUG:BL

*

l

JUBILEUMSP UNDERINGAR-AV LERGCKEN

Då August Blanche en gång var här,
han gav åt bruket berömmet.
Han ansågs som demokratins pionjär,
så vi litar välpå omdömet.
Trots armodfanns dockfriden.
Man var ett stegföre i tiden.

NärAlbin Johanssons vilja vann
ochKF köptefabriken,
en ny epok gustavsbergarenfann.
Det ljusnade runt omkring viken.
Den mannen var en solid en.
Han var ett stegföre i tiden.

Decennierföljde med Odelberg,
som svängde med härskarstaven.
Jobb, butik ochfolkliv gavfärg
av trygghetfrån vaggan till graven.
Och trots den stränga egiden,
var man ett stegföre i tiden.

MedHjalmar Olson kom nya objekt,
volym gavs åtproduktionen.
De anställda visades mer respekt
och kunde i nämnder ta tonen.
Snart skrankornas tid varförliden.
Man var ett stegföre i tiden.

Där var någotfel med uppköpsaffär
- ettfåtal tog överskotten -
tills doktor Isberg sig gjorde besvär,
så allafick dela potten.
Om ock det var trångt med likviden
- man var ett stegföre i tiden.

När arbetarna en dag tog mod
ochfackföreningenföddes,
när satsning gjordesförKonsumbod
iden om samverkan löddes
där länken var individen.
Man var ett stegföre i tiden.

För andanfabrik, kommun och hem
och enandet av kontraster,
där verkade Artur och Gunnar, med dem
en skara av entusiaster.
De gick i täten i striden
och var ett stegföre i tiden.

Medfriska krafter, och mera rätt
för alla att säga sin mening,
kan här byggas upp ett arbetssätt,
där makten ej ger diktering.
Och spolar man den "pyramiden",
är man stegetföre i tiden.

9
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Här ses GUSTAFSBERG III i rännan på Baggensfjärden, där man stannat uppför att ta ombord stadsresenärer
från Gustavsvik, någon vinter i början av 1920-talet.

GUSTAVSBERG 111
en populär skärgårdsbåt

Mången gustavsbergare kan säkerligen i minnet återkal
la den på sin tid fina skärgårdsångaren Gustafsberg III,
som från leveransen 1905 blev en verklig prydnad för
Gustavsbergsbolaget. Utan tvivel uppvisade hon flest
antal gångtimmar av alla passagerarångarna i rederiets
flotta. III:n fick gå i trafik så gott som oavbrutet året
om. Som vinterbåt ansågs hon också vara särskilt lyck
ad. Här berättas bakgrunden till vad som i seklets be
gynnelse ledde fram till detta förnämliga nybygge, samt
några anteckningar till båtens historia.

Vintersjöfart mellan Gustavsberg och huvudstaden
var under stränga vintrar besvärlig att upprätthålla utan
avbrott i trafiken, ännu långt in på 1900-talet. Fabri
kens ångare Gustafsberg IV var alldeles ensam om att
hålla isrännan öppen de första kalla vintrarna på detta
århundrade. Trots upprepade nattresor brukade rännan
tillfrysa när det var som kallast. Därmed hindrades fa
briken att på ett lättsamt sätt kunna transportera sina
färdiga produkter in till staden, för vidare distribution.
Fram på våren då förråd av kol och leror började tryta,
blev det viktigt att så fort som möjligt få in lastångaren
Gustafsberg med årets första kollast. Bevarade rappor
ter vittnar om slit och umbäranden för issågare och båt-

10

\

besättningar. Lyckligtvis åtföljdes dock inte alla vintrar
av lika sträng kyla varför anskaffandet av en kraftigare
isbrytare sköts på framtiden av bolaget.

På nyåret 1900 framlade disponent W. Odelberg för
den övriga styrelsen att behovet av ännu en ångbåt var
stort, eftersom trafiken visade fortgående stegring såväl
vinter som sommar. Man beslöt att låta uppgöra för
slagsritning samt att upplysningar angående byggnads
kostnaden skulle inhämtas.

Redan den 14 mars 1900 daterade konstruktören
Ernst Hemberg sin färdiga tuschritning till ny passage
rarångare för Gustavsbergs Fabriks-Intressenter.! Hern
berg var sedan mitten av 1890-talet anställd konstruk
tör vid Södra varvet i Stockholm, vilket låg vid Tegelvi
ken på Södermalm. Åren kring sekelskiftet ritade han en
rad eleganta och välproportionerade ångare som bygg
des av detta varv - Norrtelje, Express (senare Express
l) och Mariefred, för att nämna några.2

Av flera skäl fick nu byggandet av Gustafsberg III
tills vidare anstå. Mest berodde beslutet på de just då rå
dande höga material- och arbetspriserna. Tonnagebris
ten avhjälptes på så vis att bolaget hösten 1900 helt och
hållet nedlade trafiken med Gustafsberg I till



Tyresö-Ingarö-Nämdö-Runmarö, för att från och
med seglationen 1901 använda I:n på linjen Stock
holm-Gustavsberg.*

Trafiken visade emellertid en oavbruten ökning de
närmast följande åren. Samtliga rederiets fem ångare var
om somrarna strängt upptagna med att uppehålla turer
na. Detsamma gällde för IV:n som ensam var igång vin
tertid. Följaktligen fanns inte någon reservbåt att tillgå
såvida en båt drabbades av driftstopp. Ej heller kunde
bolagets två äldsta båtar I.:n och Il:n anses motsvara
moderna fordringar i sitt dåvarande skick

På styrelsesammanträdet den 1 september 1904 med
delade disponent W. Odelberg att anskaffandet av en ny,
för såväl vinter- som sommartrafik användbar ångbåt ej
längre kunde undanskjutas. Ett av Bergsunds Mek.
Verkstads AB gjort erbjudande, att i överensstämmelse
med Ernst Hembergs ritning leverera en ångbåt för ett
pris av 117 000 kr, blev således av styrelsen antaget. I
kontraktet förbehölls verkstaden rätten att utföra såda
na ändringar i konstruktionen som vid detaljritningar
nas uppgörande och under arbetets utförande kunde an
ses ändamålsenliga, om dessa lät sig genomföras utan
att den kontrakterade byggnadssumman väsentligen
överskreds.

En betydelsefull förändring var att livbåtarnas place
ring flyttades.* Ursprungligen hade Hemberg ritat dessa
stående akterut på övre däck, samma arrangemang som
på Gustafsberg V, vilket då var vanligt på alla skär
gårdsbåtar. För att få bättre plats ombord omplacera
des nu livbåtarna så att de kom att stå uppe på taket med
en på var sida om skorsten. Även utseendemässigt vann
båten mycket genom denna ändring. Tillkommande ar
beten gick till några tusen extra varför slutpriset justera
des upp till 120 000 kr.

Med varvsnummer 316 byggdes Gustafsberg III av
stål 1905 på Bergsunds varv i Stockholm och utrusta
des som isbrytare. Då gamla 111:n (byggd som Wermdö
1873) hade pensionerats 1899, fick nykomlingen över
taga namnet för att ej någon lucka skulle uppstå i num
merordningen. Mätbrev utfärdades den 23 maj 1905.
Följande data kan ha allmänt intresse.

Tonnage: 192 brutto reg.ton, 115 netto reg.ton. Di
mensioner: 32,33 m lång, 6,64 m bred. Djupgående:
2,38 m med 100 passagerare och tolv timmars kolför
råd. Maskineri: 2-cylindrig compoundmaskin av Berg
sunds egen tillverkning. Cylinderdiameter: Högtrycks
cylindern 41 cm, lågtryckscylindern 87 1/2 cm. Slag
längd: 50 cm. Maskinstyrka: 400 indicerade hästkraf
ter. Propeller: Fyrbladig vänstergängad med 2 m dia
meter. Fart: 12 knop. Passagerartal: 356 personer, ökat
1921 till 374, samt till 386 personer åren 1932-47.6
Gustafsberg III gjorde leveransprovturen till Gus

tavsberg den 25 maj 1905 för att programenligt insättas
i reguljär trafik måndagen den 29:e.7 Båten fördes
1905-12 av kapten Karl J. M. W~sterberg
(1863-1929) vilken därjämte fungerade som bolagets
skicklige trafikchef. Han hade som styrman sin kusin
Emanuel Hedberg (1867-1938) och maskinisten hette

Arvid Carlsson. Dessa tre herrar gick 1912 över till ny
byggda VII:n. Uppgift om vem som var III:ns restaura
tris på de tidigaste seglationerna saknas i skrivande
stund. Under den långa tidrymden från 1910-talet till
194 7 förestods restaurationen av Julia Ärlund
(1871-1959), som var syster med en av bolagets kapte
ner, nämligen Ture Ärlund på IV:n och II:n.

År 1912 övertogs III:n av kapten Evald Larsson
(1879-1940) och han kom att föra båten fram till maj
1940, då han avled. Kapten Larsson var infödd gus
tavsbergare. Redan som yngling hade han 1893 börjat
på båtarna som däcksman, blev 1901 styrman samt av
lade Ångfartygsbefälhavareexamen 1902 i Stockholm.
Året därpå förde Larsson den lilla VI:n och därefter ha
de han /:n 1904-05, /V:n 1905-12 samt slutligen IJ/:n
1912-40 - en båt som måste ha varit något av hans
andra hem. Kapten Larsson sägs ha varit en stor char
mör men förblev ogift livet ut.

Av övriga ombordanställda skall nämnas de båda
styrmännen Henning Ölander (f. 1884) åren 1912-14,
och David Tillberg (1889-1969) som var III:ns om
tyckta styrman 1914-1947. Maskinisten Carl Köhler
(1871-1932), bördig från Ortala på Väddö, tjänstgjor
de ombord från omkring 1915 till 1932.

Tack vare den kraftiga maskinstyrkan Gustafsberg
III utvecklade samt ångarens goda egenskaper som vin
terbåt, utrustad som hon var med isbrytarstäv och tjock
are dubbelnitad bordläggning i vattenlinjen - kunde året
runt trafiken efter 1905 utan ansträngning uppehållas.
Långt värre motstånd bjöd de igenfrusna Baggens- och
Ingaröfjärdarna där ingen strömsättning förtunnar isen.
Då ränna måste uppslås vintern 1909 för den hemvän
tade lastångaren Gustafsberg ställdes J/J:n på hårda

Besättningsfoto 1914. Stående tv kapten Evald Lars
son, därefter sittande styrman David Tillberg, maski
nist Eriksson, däcksman Nils Steffansson - övriga obe
kanta.
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styrkeprov. En av eldarna under denna brytningstur het
te Axel Pettersson. Han berättade i denna tidnings jul
nummer 1966 hur boxarna lastades fulla med kol. Även
uppe på mellandäck intogs en betydande kvantitet kol
för man beräknade stor åtgång. För att få upp stäven så
mycket som möjligt placerades tunga porslinslårar ak
terut. Antagligen var lårarna fyllda med bräckage redan
innan stötarna mot isen tog sin början, men restauratri
sen var förtvivlad för de påfrestningar båtens egen ser
vis fick utstå.

Om själva brytningen erinrade sig eldare Pettersson
att den gick sakta. "- - - Många gånger kom vi inte
mer än en halv båtlängd i taget. Vi måste stöta sicksack
så att rännan skulle bli så bred, så att kolbåten som var
större skulle komma fram." Kapten W~sterberg hade
sin kollega kapten Fredrik Karlsson från vinterupplag
da Gustafsberg V med som sällskap. "Vi hade göra läng
e innan vi kom till Saltsjöbaden och där åkte W~ster
berg i land på skidor för att ringa till kontoret och rap
portera hur det gick. - - - Sedan började samma vals
igen, hela lngaröfjärden ända till Grönö fyr, där Dalarö
rännan gick. Nog var vi ganska trötta allihop, när vi
kom dit, för det kunde inte bli någon vila för någon." Så
långt vad eldaren drog sig till minnes.

Åren 1875-1927 sammanställde Gustavsbergsbola
get rapporter om isförhållandena vilka tillsändes Sta
tens Meterorologiska Centralanstalt. Brytningsresan
1909 skildrades av kapten K. J. M. W~sterberg på föl
jande sätt i israpporten för vintern 1908-09:
"-- Efter att några dagars ymnigt regnande med

blåst snön på isen blivit sammanpackad, började III:n
brytningen på Baggensfjärden i närheten av Boo fyr den
31 mars kl. 6.30 fm. De cirka 5 km till Fällström tog 11
timmars arbete i anspråk och passerades nämnda sund i
skymning och dimma under 10 minuters oavbruten
gång, utan att dock påträffa någon öppning. Sedan stö
tandet åter börjat mitt för Ekholmen, företogs en under
sökningstur på skidor, varvid medförda brinnande lan
ternor utsattes på isen till ledning under natten. Mellan
Tallskär och Norrholmarna befanns isen vara 30-35
cm tjock eller ungefär lika som på Baggensfjärden, men
däremot av fastare beskaffenhet samt snötäcket även
djupare än därstädes. Brytningen gick det oaktat obe
tydligt sämre i det att uppmätta distanser på 100 meter
nu tog 20 minuter i stället för under dagens lopp 10 å 15
minuter. Vid midnatt vid Johannedal försämrades ar
betsresultatet på ett märkbart sätt. För att komma fram
en av de nyss uppgivna avstånden åtgick nu 1/2 å 3/4
timme. Isens tjocklek uppmättes till 50-55 cm och snön
var även tjockare samt torr ända igenom. Av personer
boende i närheten upplystes att ett drivisband bildats
därstädes vid tiden för isbildningen. I 14 timmar räckte
denna snigelgång. Sedan isens tjocklek minskats, snön
blivit våtare och brytningen kunde fortgå utan att båten
fastnade vid varje även den minsta stöt, uppnåddes Han
sas ränna i närheten av Stendörren kl. 8 em den 1 april.
Lördagen den 4:e på fm rapporterades lastångarens an
komst till Sandhamn. För att vidga rännan och sönder-
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slå isen som åter frusit ihop, företog III:n samma dag på
middagen en tur till Nämdöfjärden. KL 1/2 4 em då
III:n börjat återfärden syntes ångaren vid Grönö fyr.
Att så lång tid för färden från Sandhamn behöfts be
rodde därpå att Sandhamnsrännan måste följas över
hela Kanholmsfjärden innan möjlighet gavs att kunna gå
in uti Dalarörännan. Med svårighet passerades den nya
rännan och anlände lastångaren vid mörkrets inbrott till
Baggensfjärden där han övernattade. Gustavsbergs kaj
angjordes på morgonen följande dag.

Gustafsberg III var i fart hela tiden under första
världskriget och eldades då mest med kol och briketter,
men det hände att man fyrade på med tuggved någon
gång. Båtens förnämsta bruttoinsegling av sålda biljet
ter och betalda frakter uppnåddes 1920 med 150 878 kr.
Bästa inkomstmånad var augusti samma år med 25 624
kr. Efter avdrag för driftskostnader återstod 1920 en
vinst åt bolaget på 20 688 kr och III:n skulle segla in lik
nande vinster även de närmast följande åren.9

En som var däcksman på III:n 1927-1945 var Ha
rald Karlsson i Gustavsberg. Han omtalar att tre man
kunde ligga i skansen längst fram under fördäck. Där
var kallt på vintern med frost i ventilerna som de låg med
ryggen mot. Eldarna låg akter om maskin. Lördagsnat
ten hade Ill:n kajplats i staden för att gå 11.30-turen på
söndag förmiddag ut till Gustavsberg. Båten gick annars
första tur om vardagarna kl. 7 på morgonen från bru
ket. Karlsson var duktig att svinga trossen och det hände
att han hade träff på alla bryggorna, eller ett 20-tal i
följd. Det var små lätta trossar som man kastade av från
pollarna också. Vid ett tillfälle lyckades besättningen på
III:n rädda en älg som gått ned sig i rännan ute på Bag
gen. Fem andra älgar stod och väntade vid Västra Eke
dal så hon sprang ditåt.

På 1930-talet råkade Ill:n ut för flera malörer. Kap
ten Larsson noterade i sin dagbok den 30 augusti 1933:
"Ramponerar Eknäs brygga - På 2-turen från Gus
tavsberg - styr till bryggan och saktar och stoppar i
mycket god tid, begär back, men får inget sådant! Ma
skinen bara rycker, ångan står som en sky ur kondens
avloppet på styrbordssidan - Brak! På fråga kl. 5 em
svarar maskinisten först med en motfråga: Va' då? se
dan säger han att han fick inte ut sprinten så maskinen
ville inte gå. Nu får han gå upp till kontoret själv och tala
med hovjägmästarn - Detta är fjärde gången på en seg
lation som jag inte får back,"lo

Flera gånger blev III:n föremål för dagspressens in
tresse. Den 28 mars 1937 skrev Svenska Dagbladet om
båtens roderhaveri: "De svåra vinterisarna är ännu myc
ket besvärliga för skärgårdstrafiken. Ångfartyget Gus
tavsberg III fick erfara detta på sin ordinarie tur kl. 4 em
påskafton från Stockholm. Då fartyget hade kommit ge
nom Skurusundet och in i Lännerstaviken, där det skulle
lägga till vid Tollare brygga, råkade det vid en backning
stöta rodret mot ett isflak så kraftigt att roderledningen
råkade i olag. Vid närmare granskning av skadan visa
de det sig att dess omfång var av den art, att någon till
fällig reparation icke var möjlig. Medföljande passage-



rare och post till längre bort liggande bryggor befordra
des vidare till respektive platser med per telefon tillkalla
de person- och lastbilar. Något avbrott i trafiken kom
mer haveriet icke att medföra, då bolaget har annat far
tyg att sätta in på traden."

Efter att ha backat på en annan farkost vid Tollare ut
gjorde III:n åter tidningsstoff den 8 juni 1937i Svenska
Dagbladet: "När Gustavsberg III vid sextiden på ons
dagseftermiddagen backade ut från Tollare brygga och
kommit ett par 100 meter från land, kom en avriggad
Roslagsskuta för motordrift, som skulle med sand för
pappersbruket snett bakom Gustavsberg III. Skutan gav
signal, men denna synes ha missförståtts på Gustavs
berg III, som emellertid i sista stund slog full fart fram
åt. Olyckan var då omöjlig att undvika och sandskutan
träffades på babordssidan, vars bordläggning intryck
tes, så att vatten började strömma in. Gustavsberg III
kastade då ombord en bogsertross och förde in fartyget
till Tollare brygga, där det sjönk i marvatten."

Omkring 1925 hade båtnamnen ändrats så att man
därefter stavade Gustavsberg III med v i stället för f.
Kooperativa Förbundet förvärvade i juni 1937 aktieka-
pitalet i Gustavsbergs porslinsfabrik med tillhörande re
derirörelse och lantbruk. Under KF:s regim försågs bå
tarnas skorstenar sommaren 1939 med företagets väl
kända ankarmärke. Dessutom ommålades skorstenar
na på III:n, IV:n och V:n i orange kulör, men högst upp
behöll man ett svart fält.

Hösten 1939 tog Marinförvaltningen in III:n som
transportfartyg för Stockholms kustartilleriförsvar och
Gustavsbergsbolaget fick 40 kr. per dag i ersättning, vilket
belopp 1944 sänktes till 35 kr. per dag. En kort tid hade
hon som befälhavare kapten Harald Öberg (f. 1879), i
november avlöst av kapten Titus Österman ( 1886-1964)
vilken stannade ombord tills båten i mitten av december
gick in på Ekensbergs varv för pannrengöring. Kapten
Evald Larsson övertog där sin båt som han var kvar på till
maj året därpå. Vakansen efter Larsson tillsattes med kap
ten Olle Svensson (f. 1893) med Ångfartygsbefälhavar
examen 1917 i Göteborg. Kapten Svensson hade tidigare
fört Gustavsberg IV åren 1934-40. Med undantag för
sommaren 1943 var Svensson befälhavare påJJJ:n under
hela andra världskriget. Ångaren blev aldrig kamouflage
målad, men det hände att maskeringsnät hängdes utefter
sidorna.

År 1940 stationerades III:n i södra skärgården, mest
nere i trakten av Nåtarö och Nynäshamn. Det var som
regel permissionsresor över veckosluten. Ångpannan el
dades då med stybb som legat länge vid Värtan. Åren
1941-42 höll JJJ:n till i norra skärgården - Söder
arm, Räfsnäs och Norrtelje. Även där bestod rutin
arbetet i att frakta proviant och manskap. I närheten av
Lerskär blev hon vintern 1942 infrusen, samt så gott
som fullständigt översnöad, innan kronans bogserare
lyckades få loss henne. Sommaren 1943 hette kaptenen
Halvar Sjödin (f. 1876), vid ett kort gästspel på hemma
traden Stockholm-Gustavsberg. Efter kriget var III:n
mycket sliten, men Marinförvaltningen bekostade en

GUSTAFSBERG III kommer till Gustavsviks brygga
den 1 juli 1920. I bakgrunden Bergholmen. Foto: ri
chard Klingspor, Bandhagen.

grundlig reparation hösten 1945, innan återlämnandet
till Gustavsbergsbolaget.11

Med kapten Ture Nordlund (f. 1909) på kommando
bryggan insattes III:n åter i trafik mellan fabriken och
staden i juni 1946. Egentligen var det bara lasthante
ringen av färdiga porslinsprodukter som gjorde att båt
trafiken alls kom igång ännu ett par somrar. Genom det
utbyggda nätet av busslinjer längs traden hade antalet
resenärer med skärgårdsbåtarna minskat katastrofalt,
och mängden av fraktgods, vilken tidigare inbringat be
tydande intäkter åt rederiet, hade också övertagits av
snabbare transportmedel.

Seglationen 194 7 fördes III:n av kapten Gunnar Hed
berg (f. 1900) vars fader hade varit båtens första styr
man. Med början i juni användes hon mest bara lörda
gar och söndagar denna sommar. Kontot visade hela ti
den på underskott. Som tur var täcktes förlusten av V:ns
rätt goda vinst. Likväl resignerade bolaget och med
III:ns söndagsturer den 6 september 1947 sattes punkt
för den 105-åriga rederitrafiken. Båtarna lades upp vid
Kattholmen i Gustavsberg på obestämd tid.

Tidningen "Gustavsbergaren" innehöll i november
1948 en liten notis: "Ångan uppe har III:n igen. Den lig
ger vid kaj och skall hjälpa till att ge värme genom sär
skilda rörledningar till ångcentralen, som behöver un
derstöd för att kunna klara värmebehovet i de nya fabri
kerna i väntan på ny värmepanna." Antagligen var det
endast en vinter III:n gjorde nytta som värmealstrare åt
fabrikens ångcentralanläggning. Därefter blev det ånyo
en tid av overksamhet.

Under tiden inträffade det, att AB Nynäshamns
Skeppsmäkleri- och Speditionskontor (Johnson-koncer-

13



Med bolagets ankarmärke på skorsten ligger GUS
TAVSBERG III vid kajen i Gustavsberg sommaren
1939. Foto: Victor Malmström.

NÅTARÖ som pråm vid Fredhäll år 1968, då biffröret
ännufanns kvar. Denforna skärgårdsångaren blevfull
ständigt upphuggen i mars 1975. Foto: Bo Palmquist,
Huddinge.

i

Ja

nen) i Nynäshamn, var utan fartyg för Nåtarötrafiken
1951. Detta rederi hade 1950 beställt ett nytt modernt
lättmetallfartyg för ovannämnda trafik och i väntan på
leveransen förhyrdes sommaren 1950 skärgårdsånga
ren Tar VII av Rederi AB Stockholm-Wermdö, vanli
gen kallat Torbolaget. När det nya fartyget, som döptes
till Havsvinden, var färdigt ett år senare, ansågs det för
litet och vekt för att gå i trafik på detta öppna farvatten
och fick därför inte tillstånd för traden. Bolaget, som då
hade återlämnat Tar VII, såg sig tvunget att avyttra
Havsvinden (nu Rödlöga). Av denna anledning blev man

i Nynäshamn spekulant på Gustavsberg III, som den 6
juli 1951 köptes för 48 000 kr.12

Den nya ägaren omdöpte III:n till Nåtarö samt insat
te henne i trafik mellan Nynäshamn och Nåtarö. Olje
eldning installerades 1956, en sak som gott kunde varit
ogjord, ty ångpannan höll inte. Man ställdes inför valet
att omändra båten till motordrift eller utdöma den. Det
senare alternativet valdes och Nåtarö lades upp vid
Frejas varv i Nynäshamn.

Hösten 1957 uppdrog Nynäshamns Skeppsmäkleri
och Speditionskontor åt skrothandlare Gunnar Söder
blom i Hägersten, att för deras räkning upphugga Nåta
rö samt köpa därav fallande skrot. Söderblom betalade
en summa för hela båten men upphuggningen blev ej av.
I stället försålde han Nåtarö 1958 på avbetalning åt
skeppare Henry Lundgren från Hägersten, vilken i Ny
näshamn började nedskrotningen. Hösten 1959 åter
stod blott en pråm av den en gång så präktiga Gustavs
bergsbåten. Det lär ha varit på tal, att om Nåtarös skrov
visade sig vara i tillräckligt gott skick ombygga det till
bilfärja, och det dockades och undersöktes därför vid
Djurgårdsvarvet.12 Något fel på hennes stålskrov var det
säkert inte. Hur som helst tycks hon ej ha bogserats som
pråm, utan har under 1960- och 1970-talen fört en ty
nande tillvaro på olika platser i Mälaren, använd som
upplagspråm. Sedan november 1973 har konstnär Leif
Lundin i Solna stått som ägare av Nåtarö, vilken i bör
jan på mars i år gjorde en sista förnedrande resa, un
der bogser till Värtahamnen där skärbrännare väntade.
Nedskrotningen blev fullbordad innan mars var till ända
och utfördes av Perry Norling AB, Järn- & Metallskrot.
Därmed avslutas dessa rader ty Gustavsberg III finns ej
mer.

NOTER
1 Ritning signerad Ernst Hernberg Stockholm 14/3 1900, R 423:1,

Statens Sjöhistoriska museum.
2 Arne Sundström: Ett varv runt Tegelviken, Sjöhistorisk Årsbok

1971-72, s. 28-29.
Beslut på styrelsesammanträdet 23/8 1900.

4 Ritning daterad Bergsund maj 1905, osignerad.
5 Fartyg, ångmaskiner och pannor byggda vid Bergsunds Mek.

Verkstads AB 1861-1929, SH 197, Statens Sjöhistoriska mu
seum.

6 Uppgifter om passagerartal från Centralförvaltningens arkiv, Sjö
fartsverket.

7 Uppgift om första trafikdag i Hamnkassakontorets ångfartygs
journaler 1901-10, Skeppsbrohamnen D VI ble, Hamnstyrel
sens arkiv i Stockholms Stadsarkiv.

8 Israpporter F I b:3, AB Gustavsbergs fabrikers arkiv i Riksarki
vet.

9 Ångbåtarnas inkomster 1864-1944 vol. F I b:4 och Båtarnas
konto 1916-1935 vol. G X v:l, AB Gustavsbergs fabrikers ar
kiv, Riksarkivet.

10 Citat ur kapten Larssons dagbok, Allers nr 26-1969 s. 64.
11 Intervjuer med Harald Karlsson, Gustavsberg (däcksman

1927-45) och Oskar Guldbrand, Hägersten (eldare 1940-42).
12 Gunnar Hedman: Två ur den vita flottan är ej mer, Svensk Sjö

farts Tidning nr 26-1960.
1s Fartygsregistret i Sjöfartsverket.

Gustav Alexandersson
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Eolsharpan
Det spelar och det sjunger
i hjärtats eolsharpa
med strängar, som ha tvinnats
av drömblått brudelin.
Som lärkespel är klangen
från kast av gyllne varpa,
när skogens huldror fara
som troll för helgonskrin.

Det spelar och det sjunger
i vårens blomtid rika
av soluppgång och bäckars språng
en sällsam val/horns/åt,
då skogens trolltygsväsen
som agn för vinden vika
och sagornas gestalter
och sägnen följas åt.

Det spelar och det sjunger
vid minnets brända mila,
det spelar utan stråkar
ett skogsfalls symfoni.
Som röster av en kolarkör
som bordlagt bål och bila
och sjunger mellan fur i fall
sin vårglöds melodi.

Det spelar och det sjunger
i några gamla rester
av brustna eolssträngar,
vars melodi jag hör.
Det spelar än och sjunger,
fast solen går i väster
när vårens varma vindar
mitt instrument berör.

J. A. LÖFDAL

A. Löfdal som arbetade i glattugnen - den gamla vackra
rundugnen, som man nu bara kan se på bild - medverkade of
ta med dikter i Gustavsbergaren. Denna finstämda dikt stod i
nr 2 1947.

Kungsängsliljan,
fritillaria meleagris,
Upplands landskapsblomma, en lökväxt bland
liljeväxterna, sällsynt i vilt tillstånd. Blommade i
år, som aldrig förr, under pingstdagarna i Bea
telunds naturreservat.

Storängsudd vid Beatelund blev naturreser
vat 1939. Ett vackert strövområde, tillgängligt
för allmänheten under ansvar. Ligger vid Bag
gensfjärden, Kolström, skyltar visar vägen till
fornminne och rara växtställen.
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Porträttet ovan av August Blanche är gjort av JA Wetterberg i s k "trompe-l'reil"-teknik, franska och betyder
"som bedrar ögat". Man målade så attföremålen skulle se så verkliga ut som möjligt och ofta hade man en plan
bakgrund, en dörr eller en vägg. Och här blir effekten att porträttet verkarfastnålat på baksidan av den inramade
tavlan.

''Uppå Värmdön föddes jag ..."
En bortglömd visa av August Blanche

Under tidens lopp har tusende visor skapats av kända
och okända upphovsmän. En mångfald faktorer har tro
ligen varit verksamma i den stora utgallringsprocess,
som oavbrutet pågår och låter somliga visor leva vidare
och andra falla i glömska. Under de senaste decennier
na har radio, TV etc utgjort starka krafter i lättmusi
kens värld, formellt oavhängiga men indirekt påverkade av
internationella kapitalintressen i musikbranschen. Detta
förhållande torde ha medfört, att det råder betydande
olikheter i viskunskap mellan skilda generationer. Efter
som visorna i hög grad hör till de kulturprodukter, som
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är beroende av att man lär sig dem utantill, har de natur
ligtvis fått en smula svårare att hävda sig under en tid, då
skolan ansett det viktigare att veta var man kan slå upp
en sak i en bok än att kunna den.

En alldeles bestämd typ av visor är den, som ankny
ter till bestämda platser. Genren är ingalunda enhetlig
utan kan spänna över så vida fält som från landskaps
sånger till schlagertexter som Arholmavalsen eller
Svinnsta skär. En så varmt älskad arkipelag som Stock
holms skärgård har självfallet ingalunda svikits av vis
diktarna. För den nu levande generationen står väst-



kustbon Taube som den främste och säkerligen skickli
gaste visdiktaren om skärgården. Obegripligt är att kom
positörerna i så hög grad avsätt från att ge ton åt några
av Albert Engströms dikter. Och lika obegripligt ter det
sig att så få vissångare finner det förenligt med sin upp
gift att framföra några av Einar Malms många ypperli
ga visor. Detta kåseri avsåg emellertid inte att utgöra en
skärgårdslitteraturens eller skärgårdsvisans historia
utan ett försök att väcka till liv kunskapen om en sedan
generationer bortglömd Värmdö-visa.

Upphovsmannen var ingen mindre än August Blan
che, den ryktbare stockholmsförfattaren och politikern.
Han var som bekant "oäkta" son till sedermera kyrko
herden Mårten Bergvall i Ladugårdslands församling,
dvs det gamla Östermalm. Modern var en tjänsteflicka,
som blev bortgift med hovslagaren Blanche i gamla
Klara. Den gode kyrkoherden övergav emellertid icke
sin "oäkte" son utan gjorde många utlandsresor med ho
nom och testamenterade sin pampiga malmgård till so
nen. Dess läge var vid Karlavägen, ungefär vid Öster
malms läroverk, där som bekant Blanches byst i dag
återfinnes. I denna gård höll Blanche litterär och poli
tisk salong. Han förblev ogift men modern skötte hans
vidlyftiga hushåll.

Med dagens terminologi var Blanche sin tids radika
laste vänsterpolitiker, som i riksdagen höll ljungande tal
för olika reformer och skrämde livet ur biedermayerti
dens borgerskap genom att den 13 mars 1859 ordna en
jättefest till minnet av Gustav IV Adolfs avsättning
1809. Som bekant dog Blanche 30 november 1868 i spet
sen för ett slags demonstrationståg av studenter vid in
vigningen av Karl XII:s staty mellan almarna i Kungs
trädgården.

Som författare är Blanche i dag lite svårläst genom sin
en smula svulstiga och melodramatiska stil i sin strävan
att efterlikna Eugen Sue och Alexander Dumas. Han
förnyade lustspelen på teatern och skrev en mångfald
skildringar från Stockholm och stockholmstrakten.
Längst har "Hyrkuskens berättelser" kunnat hålla sig
vid liv. På hans tid rådde ett mycket livligt utbyte mellan
huvudstaden och dess grannskap, varifrån dagligen alle
handa färskvaror fördes in till staden. Genom lång vis
telse i Danderyd fick Blanche goda insikter i dessa byg
der. Värmdös stora betydelse ekar också på många håll i
hans böcker. En gång berättade han om en fiskargum
ma boende vid stadens inlopp. I romanerna "Flickan i
Stadsgården" och Järnbäraren" från trakten av Slus
sen återkommer han till stadsdelar med fasta skärgårds
förbindelser.

I alldeles särskilt hög grad beröres Värmdö i lustspe
let "Stockholm, Westerås och Uppsala". Pjäsen hade sin
urpremiär på Nya Teatern i Stockholm den 6 mars
1845, alltså för 130 år sedan.

Som ungkarl och uteätare var Blanche väl förtrogen
med restaurangmiljön och i denna pjäs liksom i ett par
andra av hans hand rör man sig delvis bland värdshus
folk. Man skall då erinra sig att modern också arbetat
som värdshusflicka.

En av huvudpersonerna i lustspelet heter Jöns Tegel
mark och var ägare av ett tegelbruk på Värmdön. Vid
denna tid började storstaden Stockholm att fyllas med
"stenhus" och omgivningarna präglades av allt flera te
gelbruk. Det är osäkert, om Blanche haft något särskilt
tegelbruk i tankarna. Förekomsten av namnet Tegelön
kanske har räckt för hans fantasi. Man kan i samman
hanget erinra om att Gustavsberg en gång fick sitt namn
av att Gustaf Oxenstierna på 1600-talet anlade ett tegel
bruk på platsen.

Tegelbruksägarens efternamn visar, att Blanche ägde
god insikt i hur namnskicket vid denna tid markerade
ståndscirkulationen. Jöns var ett utpräglat lågfolkligt
namn. Flertalet fick efternamn efter sin fader, t ex Karls
son om fadern hette Karl etc. Folk med stadsliknande
yrken brukade emellertid byta bort sitt son-namn och
anlägga ett mer stadsmässigt eller borgerligt efternamn.
Och det är vad Blanche låtit Värmdö-bon Jöns göra i
och med att han träder in på scenen som patron Tegel
mark.

Porträttet nedan ''August Blanche på sin dödsdag
1868" är gjort av konstnären Fritz von Dardel,
1817-1901, som också var enframstående karikatyr
tecknare.
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Att Blanche kände till Värmdöns viktiga roll som
"uppland" till huvudstaden framgick redan i första ak
ten, där den gode tegelbruksägaren träder in och bekla
gar sig:

"Åh, jag är alldeles sönderbråkad! Föreställ dig: Jag
har farit hela natten från Vermdön på mjölkbåten; utom
madamerna, spenaten och filbyttorna fanns det ock fyra
grisar ombord, som utan minsta krus slogo sig ner om
kring mig, alldeles som jag varit en av deras gelikar. Jag
kunde inte få en blund i mina ögon."

Här skildras helt enkelt, hur det lantbruksrika Värmö
området deltog i stadens försörjning av mjölk men även
av grönsaker och grisar. Tillkomsten av de första båt
bolagen möjliggjorde alltså att värmdöbönderna kunde
få transporthjälp med färskvarorna. Då värmdö-båtar
na kom ut i farleden, mötte de den seglande och roende
småbåtsflottan från vaxholmshållet med morgonfärsk
strömming, bär och andra färskvaror.

I lustspelets tredje akt gör herr Tegelmark en färd till
sammans med en skara studenter till Uppsala. Det var
före järnvägarnas tid och resor till Uppsala ägde meren
dels rum per båt. När han upplevde de leriga stränderna
kring Fyrisån blev han lycklig:

"Den här ån flyter i min smak; här borde anläggas ett
tegelbruk; det där slottet tycker jag om: jag undrar just
var de köpte teglet, när de byggde det där slottet? Här
måtte vara bra roligt! Här är bra likt Värmdön, tycker
jag. Tycker inte herrskapet, att det är mycket likt Värm
dön. Jag känner mig så uppiggad, så jag på stående fot
genast får lov att sjunga min värmdövisa."

Med de ovannämnda replikerna har Blanche velat un
derstryka uppkomlingens brist på intresse för kultur och
historia i lärdomsstaden. Inför vasaslottet gällde hans
undran tegelleveranserna och då han ville berömma
Kronåsen, Kungsängen och det klassiska Uppsala vet
han intet bättre beröm än att det liknar Värmdö, vilket
dock för senare släkten är svårare att inse.

Att Blanche i olika böcker återvänder i små utflykter
till Uppsala och dess studenter kan ha sin grund i att han
själv en kortare tid bedrev studier där.

Den Värmdövisa som Blanche författat och tillskrivit
patron Tegelmark skulle sjungas på melodien "Sätt du
glaset för din mun", ett numera förgätet stycke:

Uppå Värmdön föddes jag
av min far och moder;
mor min hon var god och svag,
far min svag och goder.
Gick i kolt tills jag var fjorton
Åkte kana, plockte hjortron
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

Än med korna vall jag gick,
än i vall med hönsen;
Överallt jag höra fick
"Se den vackra Jönsen!"
Och fast skogseld jämt har rasat
Aldrig nånsin Jöns har fasat
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

När jag dör och det bär av
inom gravens regel,
skall jag ha en murad grav
utav eget tegel;
Också ska det stå på graven:
"Här la Jöns ner vandringsstaven"
På Värmdön, Värmdön, på det granna Värmdön.

Avsikten med visan är givetvis att ge en naiv och ko
misk anstrykning åt brukspatronen Tegelmark. Upp
takten kan nästan tyckas ha ett anslag av Ramelvisan i
skillingtrycksstil om Karl Nilsson, som räknade bräder.
Den lantliga härkomsten poängteras genom begynnel
sen som vallpojke. då det plötsligt talas om skogsbrän
der, har man antagligen att räkna med att journalisten
Blanche hade tidningsminnen av hur det allt som oftast
inrapporterades skogsbränder just därifrån, eftersom
molnen syntes driva in över staden. Att vallgossen blivit
storman framgår tydligt av slutversen, då tegelbrukspa
tronen önskar en egen familjegrav. Här har Blanche an
tytt, hur den nya uppkomlingsklassen, penningaristo
kratien, började härma godsägaradeln, som just i Värm
dö kyrka har några framträdande gravmonument. Blan
ches visrader beträffande gravvårdshögfärden skulle äga
giltighet långt in på 1900-talet i detta avseende.

Ingen skulle påstå att Blanches Värmdövisa utgör nå
got poetiskt storverk, men det är en skojig sång, som på
sin tid gladde teaterbesökarna, vilka på olika sätt hade
sina anknytningar till skärgårdens största och mest cen
trala bygd, Värmdö.

Mats Rehnberg

V



Den 29 april utdelades S/Ds (Sveriges Industri Designers) designpris. På bilden från vänster: Peter Pien, P.-O.
Landgren, Jan Landqvist och Bengt Lundqvist, som hämtadeprisen. För andra året iföljdfickAB Gustavsbergs Fa
briker motta 3 Mrue"rAvfallskärl (S.-E. Juhlin och P.-O. Landgren), Skolbricka med bestick och mugg (S.-E.
Juhlin) samt Hospital 70-programmet (sanitetsporslin för sjukhus) (J. Landqvist). Gustavsbergfick dessutom 2 he
.dersomnämnandenför Kökskniv med stödskärbräde (S.-E. Juhlin och Maria Benktzon) samt Pärmhylla (S.-E. Juh
lin och P.-O. Landgren).

Scenstudion hade en lyckad premiär på sin Dan An
dersson-afton den 29 april. Femton av scenstudions am
bitiösa amatörer var i elden och bjöd oss på ett givande
program med mycket sång, uppläsning och musik. En
god ide med ett program där alla åldrar kan vara med
och agera. Det är kanske lite orättvist att framhålla nå
gon, men skrivaren har en viss förkärlek för två Len
nart. Lennart Lindblad som musikaliskt och fint tolkar
Dan Anderssons naturlyrik och Lennart Andersson,

som får fram den burleska motpolen i Dan Anderssons
diktning. Hilding Engströmers scenbild med motiv från
Skeviks grotta, gav en god illusion av en grottafton, som
den kunde vara på 40-50-talen. Två föreställningar har
getts i Gustavsberg och en i LO-skolan i Hasseludden
och grupper har också uppträtt på Gustavsgården och
vid andra tillfällen. Nu väntar en del engagemang efter
semestern.

E.A.

Dan Andersson-afton

Från vänster stående: Monica Wahlström, Helge Lindfors, Hilding Engströmer, Sven Andersson, Lennart Lind
blad. Sittande: Lena Nordström, Åsa Algotsson, Lennart Andersson, Mona Blom, Rune Malm, Piroschka Lundell,
Kerstin Dahlberg, Agneta Lindblad. Thomas Nordgren och Helen Elvin är inte med på fotot.
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SERIEFIGURER
I GUSTAVSBERG

I Gustavsbergs första illustrerade priskurant från 1844
kan man efter en redovisning av vad som fanns att köpa
av bruksföremål i flintgods, finna följande uppstä!lning:

fquer: I/anad
Pdat

froqare,Klosse&6eka,Netto

/trastbild,lansevrkuve,Flika
I

Figur "Hösten" i flintgods från 1840-talet. Den
finns att beskåda på Keramiskt Centrum.

Tillverkning av porslinsfigurer hade då redan en gam
mal tradition med den berömda Meissen-fabriken i
Tyskland som ett av de främsta namnen. De finaste
Meissen-figurerna är från 1700-talet och har som typ
inget att göra med Gustavsbergs första, mycket folk
liga, litet tafatt modellerade figurer. Förebilderna till års
tidsfigurerna, svanarna o s v fanns i England. Som
bekant var Gustavsbergs tillverkning från ca 1839 helt

upplagd efter engelskt mönster. Dekorer, modeller, leror
o s v importerades därifrån, så det var naturligt att prova
på en tillverkning av de i England så populära porslins
figurerna. Olika småverkstäder i Staffordshire till
verkade från 1800-talets början figurer, ofta med ett be
rättande eller tidsaktuellt innehåll. Dessa figurer hade sin
förankring i de lägre socialgrupperna och kan ses som
ett slags folkkonst. Vår egen fabriks första figurer sak
nade denna förankring och får ses som söta försök att ef
terlikna det som ansågs bäst. De finns i produktion un
der 1840-talet och är oftast ostämplade eller stämplade
enbart GB.

Parian lanserades av den engelska fabriken Copeland
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Fruktförsäljerska i parian. Denfanns i tillverkning
mellan 1868 och 1889.

& Garret i Stoke-on-Trent ca 1845. Den engelskorien
terade gustavsbergsfabriken var inte sen att även här ko
piera efter förmåga. 1861 startade tillverkningen, vilken
skulle visa sig bli fabrikens största succe genom tiderna,
och pågick till ca 1933. Smäckra, genombrutna vaser
med pålagda modellerade blommor hör till den första
tillverkningsperioden och är utsökta exempel på vad en
konstindustri kunde framställa. Jättevaser beställdes av
Carl XV och Gustavsberg började bli smått berömt.
Dominerande under den senare delen av 1800-talet blev
småsentimentala figurer, "Kan du inte tala?", "Lif
räddningen" osv. Vid sidan av dessa kopierades kända
skulpturer både från antiken och 1800-talet. Gustavs-

"Samhällsdebatten" av Lisa Larsson, 1970-talet.

berg blev producent av en "multikonst", typ Thorvald
sens "Kristus", som fanns i tre storlekar och som fort
farande pryder byrån eller spiselfrisen i många hem.

Efter pariantillverkningen kom ingen serieproduktion
av figurer i större skala förrän Lisa Larson i mitten av
1950-talet gör sina ABC-flickor och på 60-talet "Sam
hällsdebatten". Lisas figur- och djurgalleri motsvarar
1800-talets hundar, tanter och barn och är lika älskade
som på sin tid "Hund med gosse" av frk Rudenschöld.
Är vår längtan efter figurer omättlig och blir Lisas stiliga
lejonhanne 2000-talets samlarfigur? Förmodligen.

Marianne Landqvist

21



När Kattholmen
segelskutoma låg tätt

Så var det då. Kvarnberget pryddes av väderkvarnen,
Stjernas hus låg ännu på sluttningen och Kattholmen var
en ö i Farstaviken. Flintugnarnas svarta skorstenar reste
sig över fabriksbyggnaderna och segelskutornas master
stod som en skog mot kontorshusen på kajen.

Ja och undra på, att de gustavsbergska karlarna fick så
stolt och rak hållning när de måste bära brännkapslarnas
tunga bördor på huvudet.

Artisten, på bilden under, vid arbetsbordet med de
skönt bemålade krukorna, är Gunnar G:son Wenner
berg, verksam här som konstnärlig ledare mellan
1895-1908.

I porslinsfabriken har kvinnor och män arbetat sida vid
sida i alla tider, men att det fanns rent manliga verkstä-



var en ö och
vid Farstavikens kaj

der syns på det stiliga arbetslag, som ställt upp för foto
grafering. På dekorsidan har däremot kvinnorna alltid
dominerat.

Innan kyrkan byggdes och man körde med oxar på
Värmdövägen, låg Ekensberg på den plats där kyrkan nu
ligger.

Inga bilar stod parkerade på den fina Skeviksgatan och
på trappan till Rutens topp stod båtsman Palm modell.
Han som enligt Torsten Rolf fällde det bevingade uttryc
ket, "det man vet mer än en oxe, lider man men av",

Till sist, se den plats där Domusparkeringen nu fylls av
bilar varje helg och även dessemellan, där låg en stilla och
idyllisk fågelsjö att vila vid.

Layout: Jan Calderon
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Gustavsberg, fal
tid Jul

Jaha, på föregående uppslaget har vi sett hur det var då och så här
ser det ut nu. Inga segelskutor och inga väderkvarnar idag runt fa
briken. Men den har vuxit och den vackra skärgården finns kvar.
Gamla vägen är sig rätt lik med Ebbalund och Apoteket - det
gamla. Kommunalhuset och det s k M-huset ligger runt f d sjön
Grundmaren, också kallad Bagarns träsk, som nu är lika utdikar
och försvunnet som Rudmaren - Rutens träsk. Det var en vacker
inramning till Gamla folkparken, innan det blev Värmdös största
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1 var



rik och samhälle
ileumsåret 1975

(?) parkeringsplats utanför Domus. Mariagatan är alltid lika fin
och finare ska den bli efter restaurering. Och fin är också Höjdga
tan. Har vi inga segelskutor kvar har vi i alla fall en fin båthamn
men i dag bara ett stenhus kvar, det hitersta brann ju ner 1971.
Och Ekensberg med sina enrumslägenheter byttes 1906-07 ut
mot kyrkan, som ligger mitt emot första konsumboden och gamla
vackra Vaxbleket.



KONSUM• DOMUS
KONSUM-DOMUS
Då detta nummer av Gustavsbergaren utkommer står
försommaren i fokus och det mesta av vårens möten och
stämmor ligger bakåt i tiden och är historia. Trots detta
tar vi med en liten rapport- från vår förenings års
stämma. Verksamheten har under våren förberedande
behandlats vid distriktsstämmorna och förenings
stämman den 8 april tog den slutliga behandlingen. Där
vid fastställdes styrelsens förslag till överskottsför
delning vilket innebär att medlemmarna gottskrives en
återbäring på 4.6 % på gjorda köp i föreningen. I övrigt
redovisades skisser på den planerade utbyggnaden av
varuhuset samt lämnades därtill en del sifferuppgifter av
seende nämnda projekt. Stämman uttalade sig enhälligt
för att styrelsens redovisade planer fullföljdes. Efter de
val som skedde vid stämman samt företagen konstitu
ering, har styrelsen följande sammansättning: Linus
Lindvall, ordf. Vilhelm Vestin, vice ordf. Per Albin Ny
berg, sekr. Birgitta Treskog, vice sekr, Gun Wahlström,
Bengt Thyren, Nils Engström, Ingrid Åhlin och Elsa
Johansson. Dessa två sistnämnda äro utsedda av de an
ställdas organisation.

Suppleanter i styrelsen är Edmund Sandström, Ingrid
Stenersjö, Per-Ola Larsson, Håkan Folkesson och Elly
Hird. De två sistnämnda äro utsedda av de anställdas
organisation.

Revisorer i föreningen äro Fritiof Fall och Kerstin
Lundgren. Suppleanter för dessa äro Lars Hillberg och
Sigvard Simonsson.

Den regionala verksamheten
redovisades vid regionstämman den 15 maj. Den
samlade försäljningen för regionens föreningar uppgick
till 2 607 milj. kronor innebärande en ökning med
13,0 %. En god medlemsutveckling kunde också redo
visas. Verksamheten vid Lagercentralen och Färsk
varucentralen redovisade ett tillfredsställande år.

Den 5-6 juni hölls KF:s förbundsstämma där verk
samheten vid KF slutgiltigt behandlades.

Föreningens verksamhet 1975
Året har börjat med en god försäljningsutveckling.
Under första tertialet uppnåddes 19,6 milj. kronor vilket
innebär en ökning med 13,6 %. Beaktar vi prisför
ändringarna mellan åren, inryms ändå en god volym
ökning.

Ser vi på kostnadsbilden för året har vi att klara en
ökning som blir av stor kaliber. Ett flertal kostnader
ökar men den tyngsta biten ligger på personalkost
naderna som i och med årets träffade avtal fått en höj
ning som ger stor genomslagskraft i kostnads- och resul
tatbilden. Den goda säljutvecklingen blir till god hjälp
när det gäller att neutralisera en del av kostnadsök
ningarna, men synes även andra vägar bli nödiga för att
klara en rimlig utveckling. Rent allmänt torde viss ök
ning i priserna på varor och tjänster vara att motse. Vi
hoppas innerligt att säljutvecklingen ska fortsätta i den
positiva riktning som ovan redovisats. Detta hjälper oss
att klara ökade kostnader på ett positivt sätt. Därvidlag
är medlemmarnas fortsatta och stärkta upp-slutning
kring våra säljställen av ovärderlig betydelse.

Högsommaren stundar
och därmed följer också den mycket intensiva sälj
perioden i vår förening. Liksom alla tidigare år sker för
beredelser inför denna period genom personalför
stärkning. Där har vi god hjälp av alla intresserade skol
ungdomar som på ett fint sätt kompletterar vår arbets
kraft. Därtill gör våra butiker och vårt varuhus allt för
att stå rustade med varor av alla de slag som efter
frågas. Under senare delen på sommaren kan det tänkas
att vi får vissa störningar i anslutning till den s k inner
parkeringen därest förberedelsearbetet för varuhusut
byggnaden kommer igång. Vi hoppas på alias förståelse
därvidlag.

Som vanligt önskar vi alla en angenäm semester där
ett gott utfall vädermässigt ingår i bilden. Till alla som
tillbringar semestern på annan ort - välkommen åter!

PAN

Sverige är fantastiskt Res i Sverige
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Utegrill Gunda
Av lackerad plåt. Hylla med

uppvikt kant, grillspett och
galler. Höjd 76 cm, ~ 41 cm .

Sejdel 50 cl .
Skorstensgri/1 Gunda Lackerad

plåt, vindskydd, hylla med uppvikt
vig oi0,±50

Höj 121 cm, ~ 41 cm.... . .

Grillsats Tång (43 cm), gaffel
(47 cm), pensel (47 cm). J1•

Förkromade med träskaft .... to"

zz
.!!i@ ill

i
-~:.·__·:: .. - .. _-_:,~~ ':; _\ f.
hamn8. . ·"t..587

55:-
3-

Grillr,:affel Rostfritt stål 6.
med trähandtag. 40 cm . . :-

Set med 4 grillspett
ovjmev 874

tag. 43 cm . . ..se
Set- med 3 grillspett

bus.Avne ve I:5»
handtag. 35 cm ...•~U
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Några glimtar ur 150
servistillverkning

0ars

28

När Gustavsberg startade för 150 år sedan var ser
viserna stommen i produktionen. I de första summariska
priskuranterna finns vid sidan av servisgodset egentligen
bara några pottor, färgkoppar och färglådor, en tvål
hängare och en stor vas med piedestal. Dessutom gjor
des leksaker men också de var serviser, fast förstås i
dockformat.
De första serviserna var helt odekorerade eller hand

målade med en enkel dekor i blått eller någon gång blått,
grönt, gult och rött.
Omkring 1830 hade man hos oss lärt sig tekniken att

koppartrycka dekorer. Det var engelsmännen som upp
funnit och utvecklat metoden under 1700-talets senare
del. Gustavsbergs första tryckta serviser var också
mycket engelska. Det var nu, alltså på 1830-talet, som
fabriken kunde marknadsföra sina vackra serviser med
fylliga blombårder kring landskapsbilder, slott och
stadsvyer. De flesta mittmotiven graverades efter popu
lära, svenska planschverk med kungliga slott och med



motiv från Stockholm och dess omgivningar. I våra
dagar har dessa serviser blivit åtråvärda samlarobjekt.
Några av 30-talsmotiven har som bekant i år tagits upp
på fabrikens jubileumsservis.

Under de första decennierna var Gustavsbergs servis
sortiment begränsat till ett par modeller och ett fåtal de
korer. Det var ju så att när fabriken startades var por
slinsserviser fortfarande en lyx, som ingalunda var en
självklarhet i alla hem. Fortfarande på 1840-talet fanns
det områden i Sverige där tallrikar av trä och tenn var
det vanliga och säkert får man tänka sig att stora grup
per i samhället klarade sig med mycket enkla tillbehör i
hushållet. Transportsvårigheterna begränsade också för
säljningsmöjligheterna.

På 1860-talet hade situationen förändrats. Fabriken
hade kommit över de första decenniernas svårigheter,
som verkligen varit betydande. Man hade breddat sin
kundkrets, tekniken hade förbättrats och nya material
och metoder gav möjligheter till en rik och varierad pro
duktion. Den priskurant som trycktes 1870 är på 104 si
dor och erbjuder en mängd olika bordsserviser och rader
med te- och kaffeserviser i skiftande kvaliteter och ut
förande. I sortimentet finns förstås också olika tvättser
viser att välja på, det finns blomkrukor av alla upptänk
liga former, askfat, ljusstakar, vaser och mycket annat.

1864 hade fabriken kunnat presentera en dyrbar
nyhet, "äkta", dvs benporslin, som ju fortfarande är en
specialitet för Gustavsberg. Länge förblev dock ben
porslinet ett exklusivt lyxmaterial, som nästan inte alls
användes till bordsserviser utan mest till fina prydnads
föremål och utsökta kaffe- och fruktserviser. Flintgods
av olika kvaliteter förblev det vanliga materialet även till
verkliga finserviser. Och dekorerna? I priskuranten från
1870 finns en rad koppartryckta mönster, bland dem
välkända serviser som 1840-talets Gamla servis
mönstret (Ecclesial), 50-talets Japan och Florilla lik
som 60-talets Fruit, Celestial, Minerva och flera andra.
Samtidigt hade en viss stramhet blivit modern och
många av de verkligt fina serviserna försågs med hand
målade, raffinerat enkla band- och randdekorer.

Dekorerna och modellerna hämtades nu som tidigare
till nästan 100 % från andra, vanligen utländska fabri
ker. Någon motsvarighet till våra dagars mönsterskydd
fanns inte utan man kopierade hämningslöst allt som var
modernt och populärt. Det växelspelet fanns också mel
lan Gustavsberg och den andra svenska porslins
fabriken, Rörstrand. Gärna imiterade man också, här
som på andra håll, gångna tiders keramiska mästerverk.

På 1870-talet gjorde Gustavsberg ett försök att lan
sera en egen, nordisk serie. Då använde man för första
gången konstnärer som formgivare. Bordsservisen ri
tades av målaren August Malmström. Den uppmärk
sammades på utställningar på 70-talet men någon för
säljningssucce blev den inte med sina drakslingor och
vikingainspirerade motiv.

Så småningom mognade insikten om att man på ett
mera genomgripande sätt borde använda sina tekniska
resurser och sin stora kunnighet till att forma en pro-

Birka, modern servis av Stig Lindberg. Ugnsäker
och tål maskindisk. Guldmedalj i Faenza 1973.

Den stora bilden på motstående sida:
Servisdekorer av Gunnar G:son Wennerberg, visa
de på Stockholmsutställningen 1897.

Lilla bilden:
Praktfull soppterrin i ironstone china med målad
dekor med linjer och guld, 1860-talet.
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duktion med en egen profil, som också svarade mot den
nya tidens ideal. Det här var strävanden som gjorde sig
märkbara i hela Europa, i Amerika också förresten. Den
nya stilen kom hos oss att kallas för Jugend. På Gus
tavsberg fick den ett osedvanligt fint uttryck i Gunnar
Wennerbergs utsökta serviser från 1897 med dekor av
svenska blommor. På de släta tallriksbrämen avtecknar
sig i rytmisk upprepning gullvivor, blåsippor, liljekon
valjer, violer och lindblomsblad. Dessa serviser har en
fräschör och vitalitet som är häpnadsväckande i synner
het om man jämför dem med samtida utställningspjäser i
den stilimiterande genren. Nu blev inte Wennerbergser
viserna några storsäljare i fabrikens digra produktions
program. De utfördes i benporslin och blev en skön och
dyrbar parentes. Ett mera varaktigt resultat av de ambi
tiösa satsningarna vid sekelskiftet blev den välkändaAll
moge, som togs upp då och som levde in på 40-talet.

Fortfarande köptes dock de flesta servisdekorerna ut
ifrån och serviserna fick kanske, här som överallt an
nars, en slentrianmässig och tillfälligt hopkommen deko
rering. Ofta är serviserna charmiga och trevliga, tänk
bara på Venus, Albany, Hermes och Viktor. Men kva
liten var inte alltid den bästa och kritiken lät inte vänta
på sig.

På Baltiska utställningen 1914 gick Svenska Slöjd
föreningen till attack mot hela den svenska konst
industrin. I sinom tid förde kritiken fram till att en rad
betydande konstnärer kom att knytas till industrierna
som formgivare.

Till Gustavsberg kom 1917 den dynamiske Wilhelm
Kåge, som skulle bli fabrikens samlande namn under
mer är 40 år. Han kom också att göra betydande in
satser för servisproduktionen, som under hans ledning
fick en helt ny inriktning. Det var också en servis som
var Kåges första arbetsuppgift på fabriken. Redan 1917
utformade han den lätt 1700-talsinspirerade sk Arbeta
reservisen. Snart blev hans servisformer stramare och
"modernare" och 1933 var Praktikan färdig, den i sitt
slag fulländade funkisservisen, som blev en så stor kri-

Bilder till vänster uppifrån och ner:

Tallrik med svart tryck från 1830-talet.
Anemonbård samt Weylandtska villan på Djurgår
den efter Billmark.

Såsterrin med målad dekor i blått, 1830-talet.

Sobrown i flytande blått tryck lanserades 1852.

Venus med jugendstilens älskade näckrosor.



tikerframgång men ett försäljningsmässigt miss
lyckande. På 40-talet krönte Kåge sin servisproduktion
med den nu klassiska "mjuka formernas servis". Med
dekoren Grå ränder belv den en verklig bestseller.

Sedan var tiden mogen för nya krafter att träda in me
dan Kåge alltmer kom att ägna sig åt andra keramiska
arbetsuppgifter. Den unge Stig Lindberg kunde redan
1945 presentera den utsökta benporslinsservisen LB,
den första i raden av förnämliga serviser som bär hans
signum.

På 50-talet slog de ugnsfasta materialen igenom som
servismaterial. Karin Björquists mörkgröna Vardag var
färdig 1955. Samtidigt kom det flamfasta Termagodset i
följe med Lindbergs Spisa Ribb, som också var en del
vis ugnsfast servis. Dessa populära nyheter kom som ett
direkt svar på förändrade och förenklade matvanor och
serveringsvanor.

Till bilden av de senaste årens servistillverkning vid
Gustavsberg kommer också det helt nya materialet
melaminplast, som här kallas ornamin. Stig Lindberg
har med Bas och Diskant visat att också det är ett servis
material med spännande möjligheter.

Inga Arnö-Berg

il4
1

Bilder till höger uppifrån och ner:

Praktika, "funktionalismens servis". Wilhelm Kåge
1933.

Soppterrin ur Kåges Arbetarservis med dekoren
Liljeblå, 1917.

Stig Lindbergs servis LL-mode/1 med dekoren Ber
så.

Delar ur Karin Björkquists ugnsäkra servis Var
dag från 1955.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Detta är ett försvar för en förlorare
J.Herman Öhman hette den man, som först på allvar gav
sig i kast med uppgiften att anlägga en porslinsfabrik vid
Farstaviken. Det var utan tvivel han, som ägde fantasi
och mod tillräckligt för att sätta igång äventyret, fast det
var andra som fick fortsätta när han förlyft sig på upp
giften. Nog vet vi 150 år efteråt att han inte valde någon
genväg till rikedomen. Han gick i närkamp med en spän
ningsfylld och charmerande fabrikation, som inte läm
nar sina utövare någon ro.

Han föddes på Bruksherrgården i Grangärde 1780
och flyttade 25-årig till Stockholm med sin mor, efter fa
derns död. Bodde och drev grosshandel på Drottning
gatan. Efter att ha arrenderat Farsta-Gustavsberg i tre
år köpte han egendomen 1821 och kom att intressera sig
för tegeltillverkningen, som bedrevs här sen 1600-talet.

Herman Öhman var en man med visioner
och han kämpade tappert för att förverkliga sin dröm.
Den att bygga vidare på den brända leran och tillverka
porslin. Carin Lindskog-Nordströms bok om Gustavs
berg 1640-1940 har ett helt kapitel om denne man och
hans hopplösa kamp mot svårigheter, ekonomiska och
tekniska.

Om människor med personlig färg skapas lätt legen
der. Vid Farstaviken bärs en legend från generation till
generation, om hur porslinsfabriken kom till. Kanske nå
got dämpad av Carin Lindskogs torra fakta, men ändå:

Enligt legenden hade den unge Öhman en romans
med välborna fröken Stråle, dotter till justitierådet Strå
le på Rörstrand. På sitt allvarliga frieri fick han avslag
vilket grep honom djupt. Ur hans sorg och förbittring
steg hämndbegäret och som den handlingskraftiga dal
mas han var, grundade han då porslinsfabriken på
Värmdön för att konkurrera med Rörstrand och visa
Stråle "vem han stungit haver".

Denna underbara kärlekshistoria,
om nyttan av mänskliga lidelser, om den goda drivkraf
ten som spirar ur manlig förnedring, allt detta slår Carin
sönder med sina forskningar på fyrtiotalet. Orimligt, sä
ger Carin Lindskog-Nordström, vid tiden för Hermans
glimrande ide att anlägga porslinsfabriken, var denna
fröken Stråle endast sju år gammal och justitierådet
Stråle inte ännu boss för Rörstrand. Så grymt slaktas en
legend. Trodde ni, ingalunda - Herman och fröken Strå
le är sammanbundna med samma diktens tåga som
Hamlet och Ofelia, Fritjof och Ingeborg. Har någon for
skare någonsin förmått strypa en älskad legend, i varje
fall inte denna vid Farstaviken. Sanningen överlever all
tid, sägs det, men vilken sanning - verklighetens eller
diktens?

En andra legend förtäljer att Herman Öhman dog i
kolera och ligger begravd på Gustavsbergs gamla kyrko
gård. Fel, påstår Carin tvärsäkert, Herman hade aldrig
kolera och varför skulle han vila på vår kyrkogård när
han avled så långt efter sin vistelse här. Jomenvisst, vill
vi tro att Herman Öhman slapp kolerans fasa, men sä
ger gustavsbergarna att hans stoft ger näring åt en blom
mande kulle i Hästhagen så är det så.

Visst var det kärleken som drev honom,
samma brinnande låga som drabbar oss alla vid denna
vik, känslan för den brända leran, tjusningen med en
spänningsfylld tillverkning.

Den kärleken gjorde honom till en förlorare, förvand
lade honom under några år från en sällskaplig, öppen
och välbärgad man med en vision, till en utfattig, för
bittrad och hämndlysten person utan glädje.

Ändå ägde han vilja och förutsättningar, och han
skaffade sig den sakkunskap han inte hade, genom att
anställa den tyske verkmästaren Rohde, men det bidrog
också till hans fall. Verkmästare Fredrik Rohde var ock
så en förlorare, han hade redan misslyckats med att dri
va en porslinstillverkning i Vänge i Uppland. Även den
fabriken hette märkligt nog - Gustavsberg. Maskiner,
inventarier och tekniskt kunnande förde Fredrik Rohde
med sig till Farstaviken och - här träffar vi på ännu en
legend - det timmer som Gula Kontoret byggdes av.

Herman Öhman och FredrikRohde
verkade ha fantasin och drömmarna gemensamt men
också en bristande organisationsförmåga. De råkade i
svårigheter innan Rohde ännu flyttat över till Gustavs
berg och kommerserådet Johan Wennberg räddade den
gången situationen. Öhman hade redan då råkat på obe
stånd. 1827 fann kommerserådet för gott att dra sig ur
kompanjonskapet med Öhman och denne stod ensam
men lyckades bilda Aktiebolag och blev fabrikens di
sponent. I december 1828 hade dock såväl direktion
som bolagsstämma fått nog och J.Herman Öhman, fa
brikens grundläggare fick avsked med omedelbar ver
k an. Ensam och bitter tvingades han lämna Farstaviken
och den fabrik som skulle bli hans livsverk, när och var
han dog vet ingen men den ihärdiga Carin Lindskog
Nordström hittade honom i en mantalslängd från 1846.
Då bodde han i ett av Roslagstulls fattigkvarter. Nog
var han en förlorare, men han hade i varje fall ägt en
dröm, hur många har det och hans porslinsfabrik lever
den dag, som i dag är, även om vi bör tacka andra för
det.

Edla Sofia
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Intervjustoff från 1930-talet och tidigare

Axel Hultman, smålänningen som förestod bolagsbo
den, hade egen porslins- och diverseaffär och var med
om att starta missionsförsamlingen.

Med hjälp av Eva v Seth och Karin Lindskog-Nord
ström bjuder vipå ettjubileumspotpurri. Eva v Seth
uppvaktade sin pappa Victor Odelbergpå hans 60-
årsdag med bl afyra intervjuer, gjorda med två in
födda och två inflyttade gustavsbergare. Dom var
då redan gamla "veteraner"för att räkna med da
gens mått. En veteran i dag harjujobbat i 50 år och
det lär inte bli så många till. Ur dom intervjuerna
och ur Gustavsberg 1640-1940 Från tegelbruk till
industrisamhälle kommer det mesta här nedan.

Fredrik Hultman föddes i Nybro 1847. Som ung arbe
tade han hos en handlande och byggmästare i sin födel
seort och där lärde han sig snickeri av mannen och eko
nomi av hustrun. Och det kom honom till stor nytta i
framtiden.

"Vid 22 års ålder kom jag en dag till löjtnant Odel
berg och sökte plats" säger Hultman, som lämnat hem
met och flyttat till Stockholm och blivit byggnads
snickare. Hultman var ingen stor karl. "Du ser för liten
ut," sa brukspatron. Men H fick ett lindrigt arbete i
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snickarboden och när löjtnanten såg att han kunde ta i
ordentligt, fick han arbete i ugnarna. "På den tiden var
det ingen avundsjuka, intet kiv och inte så stora preten
tioner hade vi heller på den tiden. Lite glada var ju arbe
tarna ibland förstås" säger H. Då dom stora kol- eller
lerbåtarna kom, var det ganska regelbundet slagsmål
mellan sjömän och folket i Gustavsberg. "Men ingen tog
illa upp, man var inte van vid annat" kommenterar Hult
man.

Så kom Hultman in i bolagsbodens styrelse, där var
mycket bråk. Hultman var ju "van vid branschen" och
tog det med lugn. Bolagsboden var "en liten jordhåla till
affär" - där brandstation nu ligger - öppen mellan kl 7
på morron och 8 på kvällen och mycket folk hängde där
hela dagen. Det var mest mat och arbetskläder, som
man köpte på bok och så drogs det av vid avlöningen.
Sådana avtal fanns med vissa affärer i Stockholm ock
så, bl a Urania på Västerlånggatan där man köpte klä
der och räkningen gick direkt till kontoret. Avigsidan
med det systemet var ju att man köpte mer än man hade
råd med och fick stora skulder. - Hultmans fästmö satt
på kontoret och skrev räkningar "för hand".

1899 blev det större och bättre bolagsbod, men 1919
var det slut med den gamla regimen, fackföreningen bil
dades och "Konsum övertog min gamla bod. Då satte
jag upp egen affär, som jag ännu har kvar och hoppas få
behålla till min död". Det var porslins- och diverseaffä
ren, som låg mittemot gamla apoteket - Ebbalund.
Hultman levde tills han blev 95 år och uppvaktades då
tillsammans med Maria Holmberg, som Gustavsbergs
äldsta i första numret av Gustavsbergaren av Oscar
Lövgren, som liksom Hultman var en av Missionsför
samlingens grundläggare.

Franz Gustaf Johansson började som elev i trädgården
1874 men kom efter någon tid över till fabriken och ar
betade i glattugnen. 1876 var ett svårt torkår och
Johansson fick då flera gånger om dagen köra till
Kvarnsjön med oxar och i en stor tunna köra vatten till
vattenkvarnen, som inte fungerade. Det var efter detta
svåra torkår som löjtnanten lät bygga en ny kvarn, som
med mekaniskt pumpade upp vattnet.

Enligt Franz Gustaf var porslinsmakarna dom vär
sta oroselement som någonsin funnits inom fabriken."
Dom tjänade bra, var lediga flera dagar i veckan och söp
mycket. På den tiden fanns ett bryggeri vid lagården
med vackra pilar kring, som Johansson varit med och
planterat. En dag, när brukspatron red hem låg så
många fulla karlar på vägen att han fick ta en omväg.
Efter det fick bryggaren flytta med sitt pick och pack.
"Och sedan dess har det varit lindrigare med supningen
här i Gustavsberg. Men i Betsede fanns bryggeriet kvar,



det tillhörde på den tiden inte Gustavsberg. Och när de
arbetare som vid slutet av 70-talet körde grus från sand
taget i Mörtnäs in till staden, hade varit inne och hämtat
sin avlöning blev det alltid slagsmål och tråkigheter.
Folk slogs mera på den tiden."

Midsommarfirandet beskriver Johansson med stor
hänförelse. Det började omkr 1877. "Alla som har varit
med om den högtiden glömmer det aldrig. Det var det
ståtligaste man kunde se. Brukspatron han var själv all
tid med och frun och alla barnen deltogo. På fabriksgår
den var det då dukat långa bord med alla sorters mat.
Folk kunde äta sig mätta och det gjorde de också. Allt
vad man ville kunde man få. Öl, porter, brännvin och
punsch. Inte får man förtänka en fattig arbetare om han
den dagen var lite onykter. Man blev inte heller särskilt
illa sedd, alla äldre togo sig nog den dagen ett ordent
ligt rus."

Men dom sanitära förhållandena var inte bra: spring
pojkarna låg och sopa och fick en massa damm och se
dan var det inte långt till lungsoten (silikosen). Säker
hetsanordningarna var dåliga: En karl fastnade med klä
derna i en kvarn, blev neddragen och alldeles sönder
mald. En hustru i nya slamhuset fastna i en rem och
drogs upp i taket. "Det var döden på ett ögonblick."

Dom som arbetade i glattugnarna, kunde varje jul
hämta en gratifikation på kontoret. Storleken berodde
på hur bra utskottet varit under året. Var det bra kunde
man få 40 kr, mycket pengar då." En gång i månaden
fingo vi gå in på kontoret och hämta ett stop brännvin,
som sedan delades ut bland glattugnsarbetare, brännare
och filare."

1878 var ett dåligt år. Brukspatron for till Ryssland
och fick en beställning på tallrikar och 10 nya formare
sattes in. Och efter 56 år i glattugnen med 11 056 vak
nätter utan ett missöde slutade Johansson sitt jobb.

Wilhelm Fredblad, född 1860, mindes väl den tiden när
det bara fanns 20 hus i Gustavsberg och då en familj på
8-10 personer bodde i ett rum och kök. Och ändå kun
de man vara tvungen att ta inackorderingar ibland. "Det
flyttade ju in rätt mycket utsocknes folk, i synnerhet
värmlänningar var det gott om."

När grosshandlare Godenius lämnade ledningen och
löjtnant Odelberg övertog fabriken efter sin svärfar dröj
de det inte länge innan man märkte, att det skulle bli
andra tider. Ett exempel: "Varje dag vid middagstiden
såg jag löjtnanten och hans unga fru gå en promenad ge
nom samhället och jag tänkte för mig själv, att det där
kunde då inte vara mycket att se på. Men senare förstod
jag löjtnantens avsikt. Han ville försköna Gustavsberg.
Han sådde gräsmattor och planterade träd och lät snyg
ga upp lite varstans. Det där smittade av sig och i stu
gorna fick man upp ögonen för trevnaden."

Det var långt till stan, men hellre än att åka båt gick
man eller försökte få snålskjuts med någon bonde och
sparade så dom 75 öre det kostade att åka båt. Den för
sta kostymen Wilhelm Fredblad fick köpte han och hans
far i Gamla stan efter att ha gått från Gustavsberg kl 5

på morron. En väst köpte man i en lumpbod och en rock
i en annan och så gick man hem igen. Då var Wilhelm
åtta år.

Om brukspatron trodde man att han kände var och en
och visste var han arbetade. Gamle grosshandlarn såg
man lite till. Men Fredblad var uppassare på gamla Far
sta och därifrån mindes han honom. "Verkmästar Bar
low och den äldre Lutteman dom brydde sig då ingen om
så mycket och derasfruar voro då bra mycket högre av
sig än både brukspatron och frun."

Fredblad var kassör i den sjukkassa, som bildades på
1930-talet. Man betalade in en månadsavgift till kassan
och fick 1 kr per dag vid sjukdom. Fabriken donerade
500 kr om året och brukspatron och fru Odelberg själva
lämnade flera gånger "storartade donationer".

Karl Gustaf Nilsson, "en liten söt man" minns Eva v
Seth, föddes i Gustavsberg 1861. Och det år han inter
vjuades hade han arbetat som gravör i snart 60 år. Han
kom till arbetet på det förr i världen vanliga sättet. Hans
far arbetade på gravörverkstaden och det var vanligt att
sonen följde fadern. Man hade "från tidigaste barndom
fått intresset väckt för den speciella grenen inom pors
linsfabrikationen och en fader tycker nog alltid det är ro
ligt att se sin son som sin efterträdare. 'Nilsson hade lärt
ut många gravörer under sin tid. Man får ha tålamod
och förmåga "att se saker i smått", som gravören ut
tryckte sig.

"Förr fanns det så mycket utlänningar här", säger
Nilsson på 30-talet. Och på den tiden var det ju ingen
brist på arbetskraft. Men Gustavsberg har liksom
många andra svenska industrier haft stort behov och
stor nytta av utländska medarbetare.

Redan vid starten anställdes en hel del tyskar för olika
uppgifter. Bland dom var fabrikören Fredrik Rohde,
som visst inte hade någon lyckad tid här. Han fick i alla
fall skulden för alla misslyckanden i början. Dessutom
var han illa ansatt av gikt. Modellören Per Wiander var
också tysk och han undervisade och utbildade "ung
domar från när och fjärran" i lärlingsverkstaden. Bland
dom fanns Lars och Petter Mellström och Anna Lun
din, som hade en keramisk tradition. Pojkarnas pappa
hade jobbat i tegelbruket och Annas pappa var en duk
tig porslinsbrännare.

När Godenius trädde till började en ny tid. Och man
vände sej nu mot England för att få yrkeskunnigt folk.
På hösten 1838 kom 13 engelska porslinsarbetare till
Gustavsberg under ledning av verkmästaren Gregory
Holden. Det blev lite oroligt efter deras ankomst. Språk
svårigheter och den 25-årige Holdens lite överlägsna
attityd spelade sin roll i samarbetet. Och Rohde var nog
inte särskilt glad åt Holdens ankomst. Han blev nämli
gen vid jultid samma år som Holden kommit, uppsagd
av den unge mannen, och det måste ju ha kännts. Men
Rohde stannade tills den engelska leran hade kommit.
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Här sitter verkmästaren George Lowndes och hans 22-årige son John i sitt vackra hempå Grindstugatan 9. Mäster
George Barlow lockade över Lowndesfrån Stake on Trentför att han skulle görajasper - det oglacerade stengod
set i blått, vitt eller rosa med vit dekor. Jasper gjordes inte så länge, men George Lowndes stannade kvar och släkten
finns fortfarande i Sverige.

Holden klarade nämligen inte av den tyska lera som man
använt under första tiden.

Att det inte alltid var lätt - om det nu berodde på na
tionaliteten? - med icke svensk arbetskraft visar några
rader ur dåvarande chefen Ahlströms dagbok: "Watson
har ej arbetat varken i går eller i dag, ej heller brännaren
Plant. Men beskedlige Murraij ligger sjuk förmodligen
efter fylleri vartill Holdens födelsedagskalas i lördags
kanhända gav största anledningen." "Halvfull kom
Plant på morgonen." Dagen före midsommar: "Lika
som i går, Plant går sin väg och tager Watson med sig.
Holden ligger sjuk'. Inte kan jag själv göra porslin och
att få de här engelsmännen framåt då de icke vilja det är
omöjligt".

Men inte berodde det bara på språksvårigheter får
man anta. Den engelske metodistpastorn i Stockholm,
George Scott, kom i alla fall hitut för att predika nykter
het. Men Ahlström hade visst själv skuld i tillståndet, då
han var lite släpphänt med spritförsäljningen.

Efter Nordströms övertagande av förvaltnigen tog
man itu med spritmissbruket. Och nu kom också Johan
Georg Gentele som disponent. Han var en tysk kemist,
som väntade på en professur vid Teknologiska Institu
tet i Stockholm. Men det blev inget med det.
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Han införde en mycket sträng diciplin på fabriken,
och det kanske inte var fel, då det låter som om det varit
lite si och så förut. Men han tog kanske i lite för bryskt,
då han lät bygga plank runt fabriksgården med två be
vakade portar för att kontrollera ankomst- och av
gångstider.

Den 20 oktober 1850 försvann portarna. Då Gentele
höll förhör rusade arbetarna på honom och slog honom
och "ryckte av honom hår och skägg". Åtminstone lät
det så i Dagligt Allehanda under rubriken Arbetarupp
roret vid Gustavsberg. Gentele var i alla fall mycket duk
tig och förbättrade affärerna, men han "lyckades aldrig
vinna sina underordnades förtroende".

1854 kom engelsmannen William Edwards med sin
27-årige styvson Georg Barlow. Men dom båda kom ef
terhand inte överens. Edwards återvände till England.
Barlow blev förste verkmästare från 185 7 till sin död
1910.

Och så tog Barlow hit George Lowndes, vars ätt
lingar fortfarande finns kvar här. Men Barlows styvson
John lärde sej yrket här, i Gävle, Upsala-Ekeby och se
dan hos Ludwig Wessel AG i Bonn och sägs ha ägt en
av Spaniens förnämsta porslinsfabriker.

M.



MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår fabrik verkar nu vara på väg ur den vågdal, som så
påtagligt oroat oss under årets första kvartal! Produk
tionsapparaten utnyttjas bättre, vilket även torde med
föra förbättrad lönsamhet. Genom förstärkning av de
maskinella resurserna arbetar vi f n enbart på dagtid, ett
fenomen som icke förekommit hos oss på åtskilliga år.
En säkerligen värdefull faktor i kampen om arbets
kraften!

Vid företagsnämndens marssammanträde erhölls för
slagsbelöningar av följande trio: Bengt Karlsson, Ingvar
Widell och Sven-Erik Andersson.

GEM-klubben har arrangerat årets KM i Whist, re
sultat: Klubbmästare Ingvar Widell-Alvar Hannus. 2.
Alf Blomqvist-Stig Andersson. 3. Kaarlo Ahoniemi-
Kalevi Pitkäranta samt 4. Sivert Wallberg-Kenneth
Andersson. Elva par deltog.

Volleybollslaget har varit flitiga under vinter
säsongen. Laget deltog i en 3-rondig motionsserie med 8
lag. Slutfacit blev en hedrande 4:e plats! Nyttiga spe
lare: Martti Haarala, Esko Ahoniemi, Harri Leppälä,
Kim Pitkäranta, Jan Berggren, Eero Salomaa, Kari Lou
ma-Aho, Kjell Thurby, Markku Kuuttinen och Åke
Johansson. Spelplats:Nibbleskolan i Hallstahammar.

Valborgsmässofirandet kunde även i år arrangeras
programenligt. "Vår" brasa tänds på en förtöjd flotte i
Kolbäcksån, vilket denna gång var tursamt, då en be
svärande blåst omöjliggjorde traditionellt firande på
andra håll.

KPA kommer att förmedla inköp av träningsoveral
ler förmånligt till intresserade KF-anställda. Initiativet
anses här såsom mycket lyckat, varför den blå over
allen i bomullspoplin med KPA-märket, torde komma
att bli ganska vanlig även i våra trakter!

L Johansson

Förberedelsen inför pensioneringen är en verksam
het, som pågått i Gustavsberg i vinter. Kursen har ut
arbetats av Röda Korset, Studieförbundet, Vuxen
skolan och Institutetför gerontologi (vetenskapen om
det biologiska åldrandets problem).
Ett 25-tal personer (blivandepensionärer) vid Gus

tavsbergs Fabriker harfått en intressant och upply
sande information om de olika problem, som kan in
träda vid pensioneringen. Experter på olika områ
den har medverkat.
Kursdeltagarna vill tacka Gustavsbergs Fabriker

Värt att minnas: 1975 firar AB Gustavsbergs Fabriker
150 år, samtidigt som vi i Mölntorp begåvades med
ovanstående praktfulla dragpress! Vid manöverpanelen
servicemontör Axel Häll, Hjo. (Foto: Sture-Bild, Rein
hold Carlsson, Arboga.)

för kursen och hoppas att den åtföljs avflera, så skri
ver en av deltagarna, Valter Holmberg till oss. Hans
önskan om flera kurser ser ut att uppfyllas. Utbild
ningsavdelningen är ifullfärd med attplanera nästa
kurs. Det gläder också oss på redaktionen, som står i
tur att bli kallade. En god ide attförbereda friheten
efter en lång arbetsdag med inrutat mönster. Kursen
behandlar angelägna ämnen som, trygghet och
hälsa, behovet av kontakt och gemenskap, juridiska
aspekter, åldrandet och personligheten m m.

E. A.
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"Inför pensioneringen", kurs i Gustavsberg



Knut Andersson

Knut Andersson, född 19.6.1872 började redan som
JO-åring ifabriken, då han var nere ochformade henk
lar åt sin far. Han blev modellör och så småningom
parianmakare, där han blev vår siste. I yngre dagar var
han basunist i templarmusiken. Sina sista år jobbade
han på konstavdelningen som konstgjutare. Han var en
god berättare och kunde på ett levande sätt berätta om
fabriken i gamla tider.

Knut hade fisket som hobby. På sommaren möt
te man honom med mörtburk och metspö och på vintern
med angeldon.
Knutpensionerades 1952. Han är alltså vår äldsta ve

teran, som jobbade i 70 år om man räknar med den tid
han arbetade åt sin far.
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Gustavsbergsprofiler
De började sitt arbete i förra seklet och gick i pen
sion i mitten av detta sekel. Torsten Rolf berättar
om fem Gustavsbergsprofiler.

Utdrag ur intervju med Knut Andersson i juni 1954.
Gösta Dahlberg gjorde intervjun.

Om hur han började i fabriken 1882:
- Ja, ja va tie år när ja börja påfabriken. Jaforma

henklar åt henklerskorna, ja fick 2 öreför engelskt dus
sin, de va 36 stycken, jaförtjäna en sex, sju, åtta kronor
i månan, de va pengar deför en pojkpå tie - manfickju
lite för pengarna då ...
Om bostaden:
- När minaföräldrar gifte sig så bodde dom i Sten

huset, på vind, i ett sånt där litet rum, där e min äldsta
bror född, sen flytta mina föräldrar till statbyggningen
- till ett större rum å där va vi sju personer. -
Enda kom Löjtnanten te minfar å sa, att nufick han

flytta till Grindstugatan 6, de va 1874.
- Ja, de vet ja inte om ja rår me, sa pappa,för de va

fem kronor i månan i hyraför lägenheten å trädgårn. -
Flytta dit, sa Löjtnanten, Anderssonfår inte bo kvar i

de rummet me så stor familj. -
Å då flytta vi dit, å de va väldigt storslaget på Grind

stugatan - annars va de mest enkelrum överallt.
- Brunnar fick gubbarna gräva själva. - De va

våran brunn å Hagströms brunn, å brunnen mellan sex
an å åttan, å så hade vi Karlströms brunn mitt emot ga
raget, där va så lent vatten så dit gick man å hämta när
man skulle tvätta ... men så hade vi en tvättstuga den
låg nere vid ån, nedanför kyrktrappan, där låg tvättstu
ga å bagarstugan, för på den tiden baka alla sitt spis
bröd själv eller hade en gumma som baka åt sig. -
- Bränslefick vi köpa, kol å ved ... vifick en tredje

dels famnfrånfabriken - en storfamn var 4 alnar lång
och 3 alnar hög - en tredjedelsfamn kostafem kroner,
å så tog man ett par säckar kol - de va en å tjuge säc
ken. -
Om arbetstiden:
- På morron ringde väckarklockan på slamhuset till

väckning tjuge överfem å sen började man arbetet kloc
kan sex. - Dagsverkare skullejobba till sex-halv sju på
kvällen men styckjobbare kunde gå hem klockanfem
men dom va oftast kvar till sex, halv sju dom me ...



Carl Pettersson, född 5.7.1878 började ifabri
ken år 1900. Han kom efter värnplikten till
Gustavsberg från Kungsängens kakelfabrik.
Han anställdes av verkmästar Forsberg

först som porslinsmålare. Efter en tid hamna
de han på gravörverkstaden, där han jobbade
till omkring 1954.

Redanförsta tiden blev han gymnastikleda
re. Motion var en av hans hobbies och ända in i
ålderdomen var han flitig skidåkare.
Hobby nr 2 var sången. Han sjöng i kyrko

kören och flera andra körer hela sitt liv. Han
var även kyrkvärd. Hobby nr 3 var målning och
hans alster hänger i många Gustavsbergshem.
Hobby nr 4 var teater. Han medverkadefli

tigt i Klubbens teateraftnar.

Selma -född 10.6.1884 - och Alma -född
11.11.1878 - Atherton var födda i Gustavs
berg och derasfarfar tillhörde de engelska ex
perter, som mäster Barlow tog hit.

Båda började tidigt ifabriken på målarsa
len, där Alma så småningom blev handmålare
och Selma tryckerska åt handtryckare, ett yrke
som numera är nedlagt. Alma slutade 1948
och Selma 1952.

De bodde tillsammans i gavelrummet Värm
dögatan 2 nästan hela sitt liv. Båda sjöng i kyr
kokören under direktör Österlunds ledning.
Genom sin charm och sällskaplighet deltog
dom flitigt i sällskapslivet och då stod givetvis
alltid sång på programmet.

Samuel Svensson var fadd i Gustavsberg
9.12.1880 och började som 12-åring i fabri
ken. Han blev efter varierande jobb slutligen
handmodellformare till sin pensionering 1951.

Svensson kom tidigt 1919 med i fackför
eningsrörelsen och politiken. Han hade flera
förtroendeuppdrag. Han var kommunalnämn
dens ordförande ochfattigvårdsstyrelsens ord
förande under många år och nämndeman. Han
var med i missionsförsamlingen liksom sinfar
och övriga syskon. Under en tid var han även
församlingens ordförande. Sitt sista uppdrag
hade han som pensionärsföreningens ordfö
rande. Han hade tid med en hobby också. Han
var "fiskare" och satt ofta på grynnorna i
Grisslingefjärden när aborrarna gick till.

A Ila fem har intervjuats och deras berättel
ser har spelats in på band, somfinns bevarade i
Kulturnämndens arkiv.

Samuel Svensson

Carl Pettersson

Alma och Selma Atherton



Gustavsberg vann
Stockholmskorpens
volleybollserie!

Vårt volleybollag har spelat i Stockholmskorpens hög
sta division och vunnit den. Dubbelseriens enda förlust
blev mot Vattenfall. Över detta lag blev också den knap
paste vinsten 2-1. I alla andra matcher blev de nämli
gen en klar 2-0-vinst. Det framgångsrikaste laget är:
Raimo Heikkilä, som också fungerat som lagledare, Pasi
Karkulahti, Aarni Kolapakka, Seppo Kärki, Pantti Rau
tiainen, Markku Wessman, Sakari Väisänen och Esko
Äijälä. Grattis!

Lentopallojoukkueemme on osallistunut Tukholman
työpaikkajoukkueiden ylimpään sarjaan ja voittanut sen
melkein "puhtaalla pelillä". Kaksinkertaisen sarjan ai
noa häviö tuli toiseksi sijoittunnutta Vattenfall' in jouk
kuetta vastaan jota vastaan tuli myös niukin 2-1 voitto.
Kaikki muut ottelut voitettiin selvästi 2-0. Menestyk
sekkäässä joukkueessa ovat pelanneet: Raimo Heikkilä,
joka toimi myös joukkueenjohtajana, Pasi Karkulahti,
Aarni Kolapakka, Seppo Kärki, Pentti Rautiainen,
Markku Wessman, Sakari Väisänenja Esko Äijälä. On
neksi olkoon!

SLUTSTÄLLNINGSTABELL
I LÅNGSERIEN 1974-1975

Hl
Gustavsberg 12 Il I 22 22- 3
Vattenfall 12 10 2 20 21- 5
S Tyren AB 12 8 4 16 18- 9
Semko I 12 6 6 12 13-13
LME I 12 4 8 8 8-17
Tyresö 1 12 2 10 4 4-20
Pripps 12 I Il 2 3-22
Sellbergs utgått
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Vårorientering
1975

I mars började orienterarna redan att röra sig söderut
för tävlingar och träningsläger. Därefter har det varit
tävlingar ett par gånger per vecka. Inför vårsäsongen
tränar de flesta inför 10-mila, som är det stora samtals
ämnet under vinterträningen. Träningen och aktiviteten
har blivit allt aktivare under de senaste åren. Gustavs
bergarna tillhör nu i budkavlesammanhang ett av favo
ritlagen, när de ställer upp i en tävling. Många av de
bättre orienterarna hör sig för om de får springa för oss
och en del har flyttat hit.

Som alla andra klubbar har vi ekonomiska problem
att driva verksamheten, då alla kostnader ökar i högre
takt än inkomsterna. Därför hade vi sedan ett år tillba
ka planerat en stortävling "Porslinsloppet" den I maj, så
att kassan får sig ett tillskott. Det är oerhört mycket ar
bete med en tävling och då dessutom även denna var en
landslagstest fordrades lite extra. En nyritad karta måste
tas fram och banläggning för ett 50-tal klasser måste för
beredas i god tid. Tävlingen samlade 2 500 deltagare i ål
dersklasser från 5 år och upp till pensionärer. Detta
fordrar en stor apparat och ett 100-tal funktionärer.
Tävlingen fick ett mycket gott betyg. Deltagare från bå
de Finland och Norge deltog, bl a världsmästaren 1970
Stig Berge från Norge, som dock inte lyckades särskilt
bra. Herrarnas elitklass vanns av Karl-Gunnar Gus
tavsson, Finspång och damernas av Eva Moberg, Stock
holm.

Två dagar senare gick 10-mila av stapeln. Gustavs
berg tillhörde ett av favoritlagen och redan efter 3 sträc
kor ledde porslinsgänget efter Hans Develius fina löp
ning. De två följande sträckorna ramlade laget tillbaka
en del, men efter Björn Nordins och Alf Rosens löp
ningar låg laget återigen bra placerat. Men syvärr så
skadade sig Leif Strandberg i huvudet på sjätte sträc
kan, men kunde ändå nedblodad ta sig i mål. Efter fina
lopp av landslagsmännen Göran Andersson och Mag
nus Haraldsson hamnade laget till slut på en 14:e plats
av de 380 startande. Ytterligare 2 st Gustavsbergslag tog
sig i mål lite längre ner på prislistan.

Närmast nu står tävlingar i Finland, 5-dagars i Stock
holm, Schweiz och Danmark. Då vi har många lovande
orienterare, deltar de dessutom i många träningsläger nu
i sommar.

Orienterarna siktar ju inte enbart på eliten utan även
på bredden för alla åldrar. Trimorientering bedrivs både
här i Gustavsberg och i Orminge. Ett annat mycket krä
vande arbete är kartritning och närmast står 2 st skol
kartor i Björknäs och Gustavsberg i tur plus en karta för
ett svenskt Riksmästerskap 1976. Inom ett år är alla fri
tidsområden karterade från Skurubron till Fagerdala av
orienterarna med alla de stenar och kärr som förekom
mer.

Nirre



"Porslinsloppet" gick den I maj, en viktig tävling som också var landslagstest. Ett 50-tal klasser sprang i
Gustavsbergsskogarna efter nyritad karta, 2 500 deltagare i åldrar mellan 5 år och upp till pensionärer.
En lyckad tävling som gav banläggare och övrigafunktionärer (närmare ett 100-tal) mycket beröm. De två
bilderna är båda från "Porslinsloppet".

Keramiskt Centrum
öppnade för säsongen den 12 april
och har öppet till den 4 oktober.

Måndag-lördag kl 10-16.
Butiken: Som vanligt + lärd. 10-13.
Cafeet: måndag-lördag kl 10-15.

Gustafsberg VII: 12 april-4 oktober, lördagar,
24 juni-15 augusti tisdag-lördag. Avg. Stock
holm kl 10.00. Avg Gustavsberg kl 14.00. Gus
tafsberg VII avgår från Nybroplans kaj.
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SPF-are
Den 28 april lämnade oss tre trogna medarbetare på
SPF. Avtackning skedde med närvaro avfabrikschefoch
berörda arbetsledare. Den till tjänståren äldste, vete
ranen Gustav Falk, kom som så många andra, direkt
från skolan till oss och började sin bana på Skogen, kom
sedan till HPF, ochfrån 1946 till avgången var han
SPF:s ugnar trogen, de sista 14 åren som skiftbas.
"Gurra" som i unga dagar var allroundidrottsman hål
lerformen med bowling samt camping ochfriluftsliv vid
Södersved. Han säger sig ha dagsprogrammet full
späckat och värdesätter att få rå sig själv helt.
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Gösta Olsson som var jordbruks- och skogsarbetare
innan han började hos oss 1948, har hela tiden varit på
SPF i olika arbetsuppgifter. Gösta tar sina promenader
och som följeslagare har han sin trogna collie, som
säkert värdesätter att få rå om husse hela dagarna.

Ragnar Hansson började hos oss 1960 efter 17 år
som ladugårdsförman på Säby gård. Ragnar har hela
sin anställningstid varit SPF-are. Han och hustru Lisa
skall nu ägna hela sin tid åt de kära barnbarnen och
önskar för övrigt få en lugn och skön pensionstid.

Foto: Leif Andersson



BKF-pensionär
Algot Wiman, en av våra pannsvetsare har gått i
pension. Algot kom till oss 1956 och började som
sättare på HPF, men då han var svetskunnig "vär
vades" han snabbt till pannverkstaden, som han
blev trogen utom den sista tiden då han var för
rådsman.

Algot tänker ägna sin fritid åt fiske och båtut
flykter, och letar just nu efter lämplig båt. Han näm
ner ibland om sina båda pojkar, Kaj och Bill, som
gick i vår verkstadsskola på 50-talet under "rek
tor" Rolf. Kaj är nu reklamman på Casco och Bill
jobbar åt Stockholms socialförvaltning.

Algot Wiman

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
UR KF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, diskbän
kar, badkar, vatten- och avloppsrör av gjutjärn och
plast, plastprodukter, kyldiskar, reningsverk och tegel.

Försäljningsökningen blev totalt 11 %. Mer än genom
snittet ökade tryckrör av segjärn och olika typer av
plaströr samt hushållsporslin och konstgods. Som en
följd av marknadsutvecklingen har försäljningen av bad
kar samt stora panncentraler minskat.

Under en stor del av året låg priserna så gott som stil
la eftersom prisstopp infördes i februari på de flesta av
företagets produkter. Däremot steg en rad av företagets
kostnader. De största höjningarna av inköpspriserna
drabbade plastråvaror och bränsle. Eftersom brän
ningskostnaderna är betydande vid tillverkning av kera
miskt gods innebär en tredubbling av gasolpriset en tung
belastning. Mot slutet av året höjdes priserna på gjuteri
råvaror kraftigt, i vissa fall till det dubbla.

Produktutvecklingen har bl a gällt nya typer av toa
letter, tex lanserades en mulltoalett. Sanitetsporslin och

badkar säljs från 1974 i tre nya färger. Plastavdelningen
presenterade ett par produkter för personer med nedsatt
rörelseförmåga, bl a en griptång och en kökskniv. Hus
hållsporslinsfabriken förbereder nya produkter för lan
sering under företagets 150-årsjubileum 1975.

Under inverkan av minskade kommunala investe
ringar i vatten och avlopp sjönk försäljningsvolymen för
plaströr. Sysselsättningen bibehölls genom tillverkning
för lager samt genom att Ronnebyfabrikens verksamhet
under året överfördes till huvudfabriken i Fristad. Lo
kalerna i Ronneby överläts till AB Tarkett, som också
kunde bereda hela personalen sysselsättning.

Investeringarna har bl a syftat till att höja kapacite
ten i Fristad genom tillbyggnad av fabriken och lagret
samt installation av nya rörsprutningsmaskiner. I Oxelö
sund har kapaciteten höjts genom ett nytt rördelsgjute
ri, som dessutom förbättrat arbetsmiljön. I sanitetspors
linsfabriken i Gustavsberg har ett par ugnar modernise
rats. Plastavdelningen har försetts med ytterligare ett par
formsprutningsmaskiner. Till Bergsbrunna tegelbruk har
anskaffats en ny bearbetningsutrustning.
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Bildorientering
Det finns många kluriga tallar på Gustavsbergs marker. Den här tallen upptäckte jag i slutet av tjugotalet
då bland andra Birger Pettersson visade mig den. Jag har länge trott att den försvunnit och jag blev glatt
överraskad när jag återfann den välbehållen. Den står 50 meter från den stig som är uppkallad efter en
känd sopåkare. Namnet ingår i en brottningsterm.

Sök finna svaret på bildgåtan. Jag utlovar även denna gång en fotografiktavla som första pris.

Den förra bildgåtans svar återfanns på Storholmen, där porträttet på Storholmens siste torpare, Fritz
Nordström gömdes på den kluriga tallen. Vinnare Kaj Lindblom, SPF.

Hilding Engströmer

HÅLL STRANDEN REN!
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Konfirmation 1975
GUSTAVSBERGS KYRKA

Karl-Erik Cederlunds konfirmander
17 maj 1975:

Kent-Åke Bäckström
Jukka Ikeheimonen
Kjell Jonsson
Matts Kurri
Karl-Gunnar Lindahl
Christer Swahn
Kari Uusimäki
Pia Andersson
Helena Erixon
Ritva Eskonniemi
Per Hagman
lngerlise Hedberg
Raili Kuusela
Hans Larsson
Kjerstin Larsson
Jan Myhlback

Lennart Lundquists konfirmander
17-18 maj 1975:

Agneta Burman
Monika Bäckvik
Ann Carlbrand
Cathrin Fransson
Maria Lönnberg
Kerstin Nilsson
Anita Palm
Anneli Samuelsson
Mikael Boox

Werner Mört!
Mona Nordquist
Charlotte Nygren
Ann-Marie Persson
Jeanette Pitkälä
Birgitta Stenberg
Annika Teglund
Merja Ylikoski
Pirjo Ylikoski
Juha Jumppanen
Kari Törmänen
Tuomo Törmänen
Jouni Viander
Jani Ylikoski
Jouni Ylikoski

Magnus Brorsson
Robert Corrias
Leif Gustavsson
lim Larsson
Göran Lindqvist
John-Olof Löfström
Jörgen Lööv
Ola Nilsson
Per Nylander
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INGARÖ KYRKA

4 maj 1975:

Ingeborg Axelsson
Marianne Eriksson
Anne-Kristin Isaksson
Carina Larsson
Eva Lindberg
Anette Nordenbris
Annica Steffansson
Monica Steffansson
Britt Valleryd
Yvonne Welin
Ann-Charlotte Wincrantz

Anna Mona Wincrantz
Anders Gustafsson
Lars Gustavsson
Peter Johansson
Peter Jordell
Anders Karlsson
Ulf Peter Karlsson
Niklas Lindgren
Jörgen Svedjerot
Lars Wester
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GUSTAVSBERG

Födda
20/3 dotter till Maria Isabel Malhao Baltazar, Hästhagsv. 3
23/3 dotter till Ensio Anders Rönnkvist o.h.h. Raili Sofia f. Kami

la, Höjdg. 3
24/3 Sami Mikael son till Heikki Kullervo Hekkala o.h.h. Liisa So

fia f. Viitasalo, Björnskogsv. 58
24/3 son till Nils Anders Kindel o. Helena Margareta Johansson,

Västerleden 16
30/3 son till Kurt Vilhelm Johansson o.h.h. Riitta-Leena f. Salmi,

Skyttev. 16
2/4 dotter till Per-Allan Rydberg o.h.h. Astrid Kerstin Marianne f.

Johansson, Hovv. 17
7/4 son till Hans Idor Dennis Andersson o.h.h. Ulla-Britta Inge

borg f. Hägersund, Betselv. 32
13/4 dotter till Lars Bertil Vilhelm Sjögren o.h.h. Astrid Gunnel

Helene f. Vesterberg, Nelsonst. 2
15/4 dotter till Jan Ove Erland Holmberg o.h.h. Gerd Ann-Sofi f.

Sjödin, Nelsonst. 7
15/4 son till Leif Erik Hultqvist o.h.h. Karin Birgitta f. Mattsson,

Björnskogsv. 72
16/4 Lars Niclas son till Siv Kristina Lowndes, Nelsonst. 6
16/4 son till Knut Sune Axelsson o.h.h. Sinikka Elisabet f. Himanka,

Rutens v. 8
28/4 son till Rut Inger Österback, Björnskogsv. 46

Vigda
15/3 Frans Gunnar Hägg o. Marianne Elisabet f. Sandin
15/3 Göte Eugen Olsson o. Kerstin Dagmar f. Andersson
22/3 Hans Gösta Ensell o. Lisbet Margareta f. Jonsson
29/3 UIf Bo Robert Moback o. Birgitta f. Jonsson
29/3 Åke Lennart Hånell o. Maritta Kristiina f. Himanka
19/4 Roland Peter Högberg o. Gun Dagny f. Öberg
26/4 Sulo Lindqvist o. Eila Lemmity f. Johansson

Döda
17/3 Basil Lukaszyk, Alg. 1, 63 år
21/3 Anna Katarina Larsson f. Gustafsson, Björnskogsv. 52, 69 år
13/4 Emma Charlotta Fingal f. Kullberg, Gustavsgården, 103 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Det blir i sommar ingen ändring av gudstjänsttiden, som tidigare
varit fallet. Kl.11 varje sön-och helgdag är det alltså Högmässa, var
annan gång (som regel) med Nattvard.

Söndagarna den 1 juni, den 6 juli och 3 augusti är församlingens
särskilda dopdagar, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl.11.

Torsdagar kl. 19.30 är det Bön och bibelläsning.
Lördagar kL 18.00 orgelmusik (musikandakt).

SOMMARUTFLYKT FÖR PENSIONÄRER
anordnas av Kyrkliga Arbetskretsen tisdagen den I O juni. Avfärd
med bussar från kyrkan kl. 11. Beräknad hemkomst kl. 16. Vid ut
färden sker dragning av högvinsterna i Arbetskretsens lotteri. An
mälan senast tisdagen den 3 juni till Kerstin Lundberg, tel. 308 57,
Ebba Ahlqvist, tel. 309 72 eller past.exp., tel. 300 52.

LUTHERHJ ÄLPENS FASTEINSAMLING
inbringade i Gustavsberg sammanlagt c:a 3 800 kr., en glädjande ök
ning från förra året med över 1 000 kr.

KORORGEL - KÖRDRÄKTER
Kyrkan har fått en ny orgel, placerad i koret. Den är byggd av orgel
firman Åkerman & Lund och har kostat c:a 45 000 kr. Kyrkokören
har fått röda kördräkter för att vara enhetligt och passande klädd vid
medverkan i gudstjänsten. Kyrkorummets främre del, nedanför alta
ret, kallas "kor". Namnet kommer av att kören (latin chorus) sedan
äldsta tid haft och bör ha sin plats där, mitt i menigheten, när den
hjälper till med gudstjänsten. "Koret" i Gustavsbergs kyrka kan nu
bättre användas för det ändamål som namnet anger.

PASTORSEXPEDITIONEN
för Gustavsbergs församling är öppen tisdagar och torsdagar kl. 11-
13 och 17-19. Tel. 30052.

Kyrkoherden träffas per tel. övriga vardagar, utom onsdagar, säk
rast kl. 9-10.

Hans Ekström

Tack
Ett varmt tack till alla som uppvaktat mig på min 80-
årsdag.

Elin Bonnevier

Ett hjärtligt tack Till Hilding och Scenstudion som den
7I5 besökte oss och med sin spelglädje och sång samt
läsning av Dan Anderssons dikter gav oss på Gustavs
gården en trevlig och glad helgdagskväll. Kom gärna
åter, önskar vi.

Pensionärerna på Gustavsgården

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



INGARÖ

Födda
19/4 en dotter och en son till Lars Göran Dennis Törnqvist o.h.h.

Ulla Christina f. Andersson från Krokvägen 44
21/4 en son till Thomas Fredrik Walter Betts o.h.h. Lena Birgitta f.

Nilsson från Örsundet
26/4 en son till Jan Sergej Kieser o.h.h. Gun Elisabeth f. Möller från

Lillsvängen 4

Vigda
20/4 Bengt Gunnar Ragnar Timgren och Gerd Ingalill Söderberg

från Slingerstigen 66

När detta nummer av "Gustavsbergaren" kommer ut har för
hoppningsvis också sommaren kommit med all sin prakt och med
den också Ingarös talrika sommarbefolkning. Därmed är det även
dags att inleda församlingens sommarverksamhet. Förutom de vanli
ga gudstjänsterna som är stommen i all kyrkans verksamhet domine
ras församlingsarbetet på Ingarö under sommaren av tre ting:

SOMMARKONFIRMANDERNA som börjar sin läsning den 11
juni och konfirmeras i lngarö kyrka lördagen den 5 juli kl. 14.00

SYKRETSENS FÖRSÄLJNING som i år hålls onsdagen den 2juli
med början kl. 13.00 i Ingaröhemmet. Som vanligt blir det tombola,
lotterier, handarbeten, loppmarknad, servering samt vackert väder
och mycket folk; det senare kan vi förstås bara hoppas och önska.
Liksom förra året hoppas sykretsen få in ca 10 000 kronor att för
dela till olika angelägna hjälpprojekt inom och utom församlingen.
Gåvor, tex till loppmarknaden, mottages mer än tacksamt.

SOMMARBYN I SKÄLSMARA anordnas i år för tredje gången i
samarbete med Missionsförsamlingen i Gustavsberg. Verksamheten
pågår under tiden 20 juni-6 juli. Vi inbjuder till barnverksamhet för
olika åldrar, sångkvällar, hobbygrupper, gudstjänster mm. Kom och
var med!

Tack
Vipensionärer medpersonalpå Gustavsgården besökte
6/5 det nya museet ochför alla som arbetat ifabriken
var det ett nöje att se allt nytt och gammaltporslin, som
under årens lopp tillverkats med deras hjälp, då många
av dem arbetat hela sitt liv sedan 13 års ålder.
Det var mycket att se på. Sedanfortsatte vi till Cafe

Gustavsberg, där borden var dukade till kaffe och det
var gott. Gott kaffe, bröd och tårta och ett mycket vän
ligt bemötande av servitrisen där. Ochför allt detta tac
kar vi Gustavsbergs Fabriker.

Pensionärer och personal
på Gustavsgården

Sommarvisa
Det bor så många visor
i sommarkvällens ljus
det bor så många visor
i vårt hjärta
som öppet famnar livet
och aftonvindens sus
när dunkelblå står skogens
gröna glänta.

Det bor så många visor
i blommornas behag
Det bor så många visor
under linden
de minna lyckoåren
och svunna ungdomsdar
men även bitterhetens
tår på kinden.

ARNE AROS
Ur Gustavsbergaren 1952

Vid båtvarvet
Snart skall det smattra av motorbåtar
på väg till bad vid en solig strand
och luften ljuda av dragspelslåtar
när hemmaflottan skall lämna hamn.

I många år har den legat dyster
och torkat upp på en gammal slip,
i år så seglar den glad ochyster,
till vita måsar och tärnors pip.

I många år har en båtsman längtat
att känna saltstänk från vidder blå,
han gått och hoppats och trott och trängtat
men först i år skall den timmen slå.

Nu blir det sommar med seglationer
och dans och liv i varenda vrå
och ljusa kvällar och dragspelstoner
och öppna fjärdar och himmel blå.

Wala
Ur Gustavsbergaren 1946, när ransone
ringarna börjat släppa och det åter fanns
drivmedel till den kära båten.
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AB Gustavsbergs Fabrikers historia i korta notiser

1821

1640-tal Ett tegelbruk anläggs vid Gustafsberg.
Ägarinnan, Maria de la Gardie, gav egendomen
"Farsta" tillnamnet "med Gustafsberg" för att
hedra sin framlidne make, Gustaf Gabrielsson
Oxenstierna.

Grosshandlare J Herman Öhman inköper hela
fastigheten tillsammans med kompanjonen J 0
Wennberg.

1824-25 Öhman anlägger en fabrik för "Alla sorters Por
cellainer"

1827 och på nyåret 1827 bränns de första föremålen i
flintgods. Produktion enligt tyska metoder. Vax
ljustillverkning 1827-41. Ca 50 anställda.

1829-38 Disponent Carl Hammarstrand.

1838 Gustafsbergs Fabriks Intressenter bildas. Huvud
män: Samuel Godenius och Simon Nordström.
Disponent 1838-41: P O Ahlström.

1839 Tillverkningen läggs om efter engelska metoder.
Ankaret i fabriksmärket införs. Ca 150 anställda,
varav flera engelsmän.

1850

1852

1854

1861

1864

1869

Samuel Godenius ensam ägare. Disponent
1850-54: J H Gentele.

Flytande blått-dekorer lanseras.

Ironstone china lanseras.

Pariantillverkningen startar.

Benporslinstillverkningen startar.

Majolika-tillverkningen startar. Wilhelm Odet
berg disponent 1869-1924.

1872

1875

1888

1889

1895

Serviser i "Nordisk stil" av August Malmström
lanseras.

AB Gustavsbergs Fabriks Intressenter bildas.

Godskvaliteten opak ersätter ironstone china.

Helmer Osslund anställd t o m 1893.

Gunnar W:son Wennerberg anställd tom 1908.

1890-tal Antal anställda ca 900. Fabriken elektrifieras.

1908- I 7 Josef Ekberg konstnärlig ledare.

191 7 Wilhelm Kåge anställs.

1919 Fackföreningen bildas.

1925 Den första tunnelugnen byggs.

1937 Kooperativa Förbundet köper fabriken av famil
jen Odelberg. SIF-klubb bildas. VD 1937-68
Hjalmar Olson.

1939 Sanitetsporslinsfabrik.

1942 Gustavsbergs Studio.

1945

1948

1948

1961

1969
1974
1975

Plastfabrik.

Badkarsfabrik.

Fabriker utanför Gustavsberg:
Centrifugalrör i Oxelösund.

Plaströr i Fristad.

Rostfria diskbänkar i Mölntorp.
Mälardalens Tegelbruk.
Antal anställda i Gustavsberg: 2.200.
Antal anställda i övriga fabriker: 1.100.

Kooperativa Gillesförbundet
Kooperativa Gillesförbundets representantskap, som är hög
sta beslutande organ inom Gillesrörelsen, har haft årsmöte i
Stockholm den 25-26 maj.

Gillesförbundet, som består av 289 lokala konsumentgillen
med över 15 000 medlemmar, har till uppgift att sprida kun
skap om kooperationen och bedriva upplysningsverksamhet i
frågor som gäller familj, hem hushåll och varor.

Genom Gillesförbundets medlemskap i Internationella Ko
operativa Alliansen stödjer man internationellt uppbyggnads
arbete. Bl a deltar man i stödet till Haifainstitutet i Israel.

KFs förbundsordförande riksdagsman Hans Alsen tillika
gillesmedlem i Uppsala talade första dagen om gillenas bety
delse för utvecklingen av den konsumentkooperativa rörel
sen. Kooperationen måste vara steget före och tala om hur
man anser att samhället skall utvecklas. Gillena har här en vä
sentlig uppgift att obundet diskutera och kritisera den konsu
mentkooperativa verksamheten så att den kan utvecklas till att
ännu bättre tillvarata medlemmarnas intresse. Gillena har
också en viktig del av arbetet att utveckla ett aktivt medlems
liv inom kooperationen.

Chefen för KFs informationssektion, Olof Moback, redo
gjorde för planerna inför 1976 när det gäller upplysnings- och
informationsverksamheten. En av huvudpunkterna blir konsu
mentkongressen i Göteborg i oktober och studiearbetet inför

konsumentkongressen "Gemensam kurs".
Representantskapet hade att ta ställning till ett 20-tal moti

oner från lokala gillena. Motionerna gällde bl a skräck- och
serietidningar i konsumbutikerna, butiksstängningslagen, för
säljning av icke örnmärkt sallad och vindruvor från USA, mil
jöfrågor och tillsatser till livsmedel och andra produkter.

Representantskapet antog ett antal uttalanden riktade till
KF och olika myndigheter. Ett av uttalandena gällde samman
sättningen av referensgrupperna till de lokala konsument
nämnderna. Representantskapet ansåg att det var självklart
att rekryteringen av ledamöterna måste ske på grunder som
överensstämmer med konsumentintresset. Att näringslivsin
tressen skulle vara företrädda tog man avstånd ifrån. Leda
möterna måste istället rekryteras från konsumenternas egna
intresseorganisationer, löntagarorganisationerna, konsu
mentkooperationen, pensionärs- och handikapporganisa
tioner.

I ett uttalande om utvecklingen inom fritidsområdet beto
nade Gillesförbundets representantskap kooperationens an
svar att skapa förutsättningar för en för människorna me
ningsfull fritid. Den ökade fritiden får inte enbart leda till en
ökad konsumtion av prylar. För många människor är det
dessutom fortfarande så att behovet mer är att få kunskap om
hur man skaffar sig fritid än att få tillgång till ett större fritids
sortiment.

Till ordförande omvaldes Daisy Edhager från Oxelösund.

48



Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor:
Du nalkas ljuva sommar,
Då gräs och gröda gror.
Med blid och ljuvlig värma
Till allt som varit dött,
Sig solens strålar närma,
Och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar
Och åkerns ädla säd,
De rika örtesängar
Och lundens gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
Att vi den nåd besinna,
Som räcker året om.



Gustavsbergs gör ingen skillnad
påbadare och duschare.

De flesta människor är både badare och duschare. Man badar när man har tid och vill
koppla av. Duschar när man snabbt vill bli ren och fräsch. Det fiffiga med badkar är att

man kan både bada och duscha där. Därför kan ingenting helt ersätta badkaret.

Gustavsbergs badkar är anpassat för
duschare också, har bred

plan botten så att man står
stadigt. Komplettera
gärna med stödhandtag och
halkmatta.

Badkaren finns i vitt och fyra pas
tellfärger förutom gyllenbrunt,

kastanjebrunt och olivgrönt.

a.
<-

Handduschen som sitter vid fot
ändan kan man häkta upp på en

väggstång för att få båda händerna fria.

z IE
0 ch vill man gå ännu ett steg i

komfort sätter man in Duscho
rama. Det nya sättet att duscha. Vatt
net kommer från fyra håll samtidigt.

Duschramen är höj- och sänkbar
och kan fällas in mot väggen när
den inte används. Duschorama är

enkel att installera och passar
både vid badkar och duschplats.

Somliga har inte plats för badkar.
Eller vill ha ett extra hygienut

rymme i form av en duschplats. Gustavsbergs gör
duschkar i samma emaljerade stålplåt som badkaren.

2 Kan kombineras med antingen vanlig handdusch på
väggstång eller Duschorama.

Men Gustavs
bergs har nu

kommit med en ny
duschkabin som
gör det ännu bekvä
mare för duscharen.
En knapp kvadrat
meter golv, vatten
och avlopp och två
meter i tak är det
enda som behövs för
att sätta in den.

.
IS.BE

4a

$7.2-i%il

Gustavsbergs har både badkarsblandarioch dusch
blandare med termostat. En spak reglerar vattnet

och en ratt med säkerhetsknapp vattentemPgF@turen.
Färdigblandat vatten hela tiden utan onödigtrattande.

V\ ha,r bidragit till ~tt göra sve;-isk hygien litet gladare
i många,många år.

Vill ni veta mera om de här produkterna kan ni skicka
efter broschyrer från oss.

E AB Gustavsbergs Fabriker
Fleminggatan 62B,Box 12159, 102 24 Stockholm 12, tel. 08-5208 60
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Keramiskt Centrum
är öppet måndag-lördag kl. JO-16 t o m 4 oktober. 1
bruksmiljörummet pågår en utställning kallad "Gus
tavsbergs Klubb 1860-1975"

EFTERLYSES.
Lån för Jubileumsutställningen på Nationalmuseum.
Föremål och bilder som rör Gustavsbergs Skarp
skytteår. Kontakta Marianne Landqvist tel.
0766/39100 ank. 349 eller Torsten Rolf ank. 152.

Sommarbesök
Säsongen för Keramiskt Centrums öppethållande är in
te slut än, men vi kan i alla fall ge lite siffror från den tid
som gått. 25 000 personer har varit här mellan den 12
april och 31 juli. Många har kommit för egen maskin,
men flera har kommit med Gustavsberg VII, som i bör
jan bara kom ut på lördagar. Under högsäsongen kom
båten tisdagar-lördagar. Då fanns också 7 extra guider
på KC, men nu har det nästan återgått till vanlig be
manning.

Dom ordinarie guiderna har haft hand om dom många
besökare, som kommer genom beställning. Ur besöks
boken ett litet plock:

KFs "tvååringar" - anställda i 2 år - kommer varje
år ut hit. I år var dom 90 st. KFs förbundsstämmas ut
ländska gäster brukar också besöka Gustavsberg, i år 40
st. Och SE-banken har varit här med 80 utländska gäs
ter.

Sommaren är kongressernas tid och av kongressfolk
har vi haft nordiska polischefer med damer, 150 st, nor
diska tandläkare, 100 st. 75 nordiska professorer och
150 neurologer har också varit här. Spanjorer, som var
intresserade av bostadskooperation, 50 elever - mellan
22 och 77 år - från en folkhögskola i Hessen i Tysk
land och 10 representanter för en amerikansk fackför
ening - genom LO - har också besökt oss i sommar.

GUSTAVSBERGAREN
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Nu grönskar det åter kring Farstaviken och den nordis
ka naturen har återgått till ordningen. På bilden här
ovan, strävar 6-dagars cykelmatadorerna fram på Al
gatan i högsommarens värmebölja. Det hände sig den
dag då vi återvände till fabriken efter semestern och det
fortfarande var det semesterväder vi bett om i åratal men
torkan började bli besvärande. När regnet äntligen kom
tog vi emot det som en himmelsk manna. Vi är inte rus
tade för värmeangrepp av den här dimensionen, skulle
det här solskensvädret bli en vana får vi lägga om ar
betstiderna och får ta siesta när solen står i Zenit.

På tröskeln till värmeböljan firade vi höjdpunkten på
vårt 150-årsjubileum med den stora personalfesten. Den
lyckade omslagsbilden togs av vår yngste fotograf, Pe
ter, och bilduppslaget visar också vad fabrikens perso
nal och närstående sysslade med den 14 juni. Margare
ta skriver om sina intryck av festligheterna på sidan 13.

Livet var nog mera strävsamt arbete än fest för
Fiskar-Hedda, som berättar för oss i detta nummer om
hur det var att arrendera Gustavsbergs fiskevatten un
der och mellan de två världskrigen. En salt flicka,
Fiskar-Hedda, en Farstavikens Maj på Malö.

Företagsnämndens försommarmöte och Gustavsber
garens tryckning sammanfaller regelbundet varje år,
men innehållet rymmer så mycket av intresse för oss,

som inte är med på sammanträdet, att det gott försvarar
sin hedersplats i tidningen.

På ett foto av ett gammalt arbetslag känns många av
våra nuvarande pensionärer igen. Det här har vi fått låna
av Herbert Bergschöld. Återfinns på sidan 7 liksom ett
foto av tre flickor med konstfärdiga hattar, det har vi fått
låna av Anna Eklund. Hur länge sen är det egentligen,
som vi slutade att ha huvudbonader annat än för kylans
skull?

Apropå pensionärer, så mister vi ständigt yrkesfolk
med gedigna kunskaper, svåra att ersätta vid fabriken.
Det är bara så, vi kan inte hejda tiden, det är tydligen en
omfattande generationsväxling på gång.

Konsum-Domus har sin brådaste tid på sommaren.
Vi knuffas med "stockholmare" i kassor och vid diskar
men vet att de också betyder mycket för vår butiksstan
dard, närhet till affärer och hög återbäring. I Mölntorp
händer det alltid mycket i GBM-klubbens regi och fiske
tävlingens skörd i kilo räknat är imponerande men vem
slår gäddan i Slottsviken?

Snart har vi hösten här och försommarens stipendia
ter tar nya tag och studieförbunden lockar med nya kur
ser. Vi ses igen i höstnumret. Till dess, ha det så bra och
njut av Brittsommaren.

RED.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 10 juni 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret

• kl. 15.00-18.25

Nya frågor
Avd. 205 önskade ta upp frågan om personalförflyttningarna
med anledning av kyldiskavdelningens nedläggning.

Allmän översikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms att efterfrågan
inom svensk industri hittills i år varit synnerligen branschbe
roende. Han ansåg det positivt att LO-avtalet var klart, me
dan de pågående PTK-förhandlingarnas effekt är oviss. Dock
råder allmänt ett kärvare klimat än 1974, vilket bl a framgick
av KF-chefen John Sallborgs tal vid kongressen nyligen.

Branschskillnader förekommer, och på byggsidan har vi en
svagare efterfrågan, vilket slår igenom på byggmaterialindu
strien. Sallborg uttryckte även sin oro för prisutvecklingen och
KF har även i år ett stort behov av kapital för att klara inve
steringsprogrammet.

Kommunernas återhållsamhet och satsning på daghems
byggande märker vi främst i minskad efterfrågan på plaströr
och reningsverk.

På bostadsfronten förutspås ungefär samma byggande som
1974, och vi märker detta vad gäller badkar och diskbänkar,
de sistnämnda har också rönt minskad utlandsefterfrågan.

Utbytes- och moderniseringssektorn ger oss dock en hygg
lig efterfrågan på sanitetsporslin.

På PLF har vi bekymmer med frånvaron och för stor per
sonalomsättning. Hur blir då hösten? Kan vi förvänta oss in
satser från myndigheternas sida? AMS har troligen ett lager
av beredskapsarbeten, men det är ovisst om sådana kommer
igång. En åtgärd som myndigheterna aviserat är ett lagerstöd
med bidrag till lageruppbyggnaden, men vi väntar på detaljut
formningen av detta stöd. Vi bör nu med all kraft sätta in åt
gärder för att hålla nere våra kostnader, och 1975 har hittills
inte givit önskvärda resultat.

Ledamöterna ställde flera frågor med anledning av översik
ten, bl a ville Arne Johansson ha en utförligare beskrivning av
våra åtgärder vad gäller några nya produkter och Bo Broms
framhöll flera konkreta åtgärder. Utvecklingssidan arbetar in
tensivt.

Birger Andersson ansåg att vår mulltoalett inte fått till
fredsställande reklam och förts ut i önskvärd omfattning. Bo
Broms framhöll att årets serie var i det närmaste såld. Vi har
även avvaktat Naturvårdsverkets bedömning av vår fritids
toalett, då vi anser den värdefull för konsumenten.

Birger Andersson ansåg också att vi borde hitta vägar till
konsumenterna på fritidssektorn, en väg som flera storföretag
slagit in på. Bo Broms instämde i att fritidssektorn är intres
sant främst kanske för plastprodukter av olika slag.

Ingemar Sjöstedt undrade om inte en systematisering av
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vårt utvecklingsarbete borde ske i ökad omfattning och ord
förande genmälde att en sådan systematisering redan sker
idag. Våra utvecklingsavdelningar ligger under resp. sektor.

KF:s årsredovisning
Ett bildband med kommentarer utvisande KF :s årsredovis
ning för 1974 kördes. Av detta framgick att 1974 var ett år
präglat av stark inflation. Totalt sålde KF för 10miljarder414
miljoner, en ökning med 23 %. Överskottet ökade med 130
mkr. till 260 mkr, och härrör främst från industriverksam
heten där särskilt skogsindustrien gynnats av de goda kon
junkturerna. Ett förslag till kooperativt handlingsprogram har
blivit föremål för studier och debatt inom 1300 studiecirklar.

GF:s kvartals bokslut
Ruben Edqvist presenterade bokslutet för 1 kv. i år. Vi kan no
tera en försämrad situation gentemot budget på flera sekto
rer. Våra intäkter är mindre än beräknat och kostnaderna har
ökat. Ett glädjeämne är vår Oxelösundsfabrik, som har en
hygglig försäljning och en god kontroll på kostnadsutveck
lingen. På plussidan ligger också vår hushållsporslinsförsälj
ning, och vi har där lyckats sälja mer än budget. Försälj
ningen av våra rör från Fristadsfabriken ligger under budget.

Även SPF har en sämre situation än förväntat. Totalt har vi
således en hel del bekymmer och måste sätta in åtgärder av
flera slag så att varje verksamhet bär sig själv - ett självklart
krav i ett företag av vår storlek.

Lönsamhets- och resultatbefrämjande åt
gärder på kort och lång sikt
En genomgång av genomförda och planerade åtgärder för att
befrämja lönsamhet och ett gott resultat på kort och lång sikt
följde.

Bo Broms inledde med att nämna att vi kommer att ge I 0
års garanti på våra Fristadsprodukter - en åtgärd som vi hop
pas skall göra våra rör till en märkesvara och hävda vår goda
kvalitet. Han kom vidare in på vår personalbrist, som främst
är kännbar på SPF och PLF. Vi har gått in till AMS med en
an sökan att få rekrytera en grupp portugiser, som huvud
sakligen skulle förstärka SPF:s gjuterier.

Våra fasta kostnaders stegring är alarmerande, och våra re
paratiosarbeten måste hållas nere.

Hans Andersson gav en inblick i situationen på SPF, och
Gösta Westh nämnde om våra produktionsbekymmer på
HPF. Bengt Bram visade ritningar på emaljverkets planerade
ombyggnad, som skall ge bättre arbesmiljö och reducera per
sonalstyrkan. Ruben Edqvist talade om vårt program för att
förbättra vår rekrytering. Bl a skall vi annonsera i en finsk
AMS-tidning, besöka överskottsområden samt hålla en inti
mare kontakt med arbetsförmedlingskontoren.

Därefter gav Tore Jansson en kort information om tävlingen
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"Kostnadsspara - 75" där ett 10-tal förslag hittills kommit in.
Flera förslag är givetvis välkomna.
Att ständigt observera och stabilisera vår organisation, som

bl a sker genom sektoriseringen ingår i åtgärderna.
Arne Johansson ansåg att man knappast nämnt något om

sådana väsentliga saker som ökad närvaro och bättre trivsel,
men Bo Broms menade att detta genomsyrade det mesta av
vad som planeras.

Birger Andersson efterlyste ett organisationsschema över
företaget. Torbjörn Schön nämnde om referensgruppens ar
bete, men ansåg att det inte fanns några patentlösningar på
dessa problem om närvaro och arbetsmiljö. Sune Nilsson me
nade att vår personalomsättning och frånvaro inte är högre än
övrig svensk industri, men att vi för den skull inte får slå oss till
ro utan måste åstadkomma en förbättring.

Från fackföreningens sida menade man bl a att tvåskiftarbete
torde vara en av de främsta anledningarna till den ökade från
varon, och Ingemar Sjöstedt ansåg att man borde genomföra
en sociologisk undersökning kring dessa problem.

Ruben Edqvist upplyste om att man nu utsträckt referens
gruppens arbete att även omfatta en arbetsanalys som skall ut
föras i nära kontakt med PA-rådet.

Bo Broms avslutade diskussionen med att efterlysa ytterli
gare positiva förslag som syftar till att skapa en god arbets
miljö och behålla bra personal, vilket ju är en av förutsätt
ningarna för en fortsatt framgångsrik verksamhet.

Marknadsläget
I Ingemar Isakssons frånvaro gav Bo Ekström en marknads
rapport som i stort anslöt sig till Bo Broms översikt av bygg
marknaden med en minskad nybyggnation och kommuner
nas återhållsamhet, vilket slår igenom i minskad efterfrågan
på diskbänkar och plaströr.

Rapporter
Ur rapporterna kan nämnas att personalbehovet just nu är 65
till driftsjobb i Gustavsberg. Årets tillskott av sommarelever
är 130, och vi hoppas att flera av dem stannar i höst. Perso
nalomsättningen ligger något under föregående års vid sam
ma tid, kring 19 % således. Ålderssammansättningen är ogynn
sam, varför rekryteringen bör styras så att situationen på sikt
förbättras.
Förslagskommitten har premierat 39 förslag på årets fyra

första förslagsmöten med en sammanlagd summa av 23 625:-.
Bland dessa märks Börje Bäcklund, HPF "Värmning av mön
sterplåt på dekormaskin" som gett 9 150:- Rune Hellströmer,
SPF fick 2 875:- för "Gjutna stöd för brännvagnar", Anteno
re Mazzanti, HPF, belönades med 2 550:- för "Värden av
brännvagnsstöd" och slutligen fick Valter Remmel, UHV, kr.
2 600:- för förslaget "Billiga transporter".

Nya frågor
Bo Broms tog upp avd. 205 :s fråga kring kyldiskavdelningens
nedläggning och nämnde att man inom de närmaste veckorna
räknar med en succesiv nedtrappning av verksamheten under
hösten. Omflyttning av personal förbereds av tre grupper där
organisationerna är representerade, en för koll.anst, en för
tjänstemän och en för arbetsledare. Torbjörn Schön nämnde
något om arbetet i gruppen för kollektivanställda, där man nu
tänker intervjua alla berörda för att söka sig fram till lämplig
arbetsuppgift. Birger Andersson ansåg att denna grupp hade
ett mycket svårt arbete framför sig då det i de allra flesta fall
rör sig om personal med mycket lång anställningstid.

Slutligen påpekades att samarbetskommitteerna skall ha si
na möten i så god tid så protokollen kan vara nämndens sekr.
tillhanda senast 14 dgr. före nämndmötena.

John Sallborg död
Under vår industrisemester förolyckades KF:s verkstäl
lande direktör och AB Gustavsbergs Fabrikers styrelse
ordförande John Sallborg.

John Sallborg föddes den 29 november 1912 i ett sta
tarhem i Fjärås i Halland. Familjen hamnade efter en del
flyttningar i Sorunda utanför Nynäshamn. Redan vid 8 års
ålder fick han arbeta i jordbruket. Och 14 år gammal an
ställdes han vid "Järnvägen" där han genom sin duglighet
snart avancerade till ledande befattningar. Till KF kom
John Sallborg 1939 och verkade inom rörelsen till sin död,
de senaste fyra åren som KF:s VD.

Hans Alsen, Uppsala, ordf. i KF:s styrelse skriver om
John Sallborg, vi citerar:

"Hans mångåriga verksamhet inom KF var fylld av in
tensitet och plikttrohet. För honom innebar uppgiften att i

hårt vardagsarbete få förverkliga de kooperativa målen en
stor möjlighet till förändring och förbättring av de många
människornas livsvillkor. Barndomsårens knappa ekono
miska förhållanden klargjorde för honom nödvändigheten
av samverkan mellan de svaga i samhället.

Svensk konsumentkooperation har förlorat en av sina
verkligt stora ledargestalter. Internationell kooperation
står utan en av sina ledande krafter. För John Sallborgs
många vänner och medarbetare har livet blivit mycket fat
tigare."

KF:s förbundsstyrelse har tillsatt en arbetsgrupp, som
skall förbereda valet av ny verkställande direktör efter
John Sallborg. Ny VD skall väljas senast vid Förbunds
styrelsens sammanträde den 7 november. Till dess funge
rar Nils Thedin som ordförande i KF:s direktion.
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Den dolda kameramannen filmar Eila Oijennus, när
hon plockar på Blå Blom. Producenten Ingrid Schrewe
lius "övervakar". Så ser ni en bild av domfärdigpressa
de badkaren på BKF. Foto: Leif Andersson.
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GUSTAVSBERG
i Sveriges Magasin

Fredagen den 10 oktober kl. 18.30 kommer TV att visa
ett program om Gustavsberg i Sveriges Magasin, som
under vintern kommer att ha en serie om olika platser i
Sverige. Att vi i år firar vårt 150-årsjubileum har en viss
betydelse i sammanhanget.

Dels får vi se filmade avsnitt från tillverkningen i dom
olika fabrikerna i Gustavsberg. Det kan bli fråga om rol
lerformning av tallrikar på HPF, ornamintillverkningen
på PLF, pressning av badkar på BKF och gjutning av en
WC-stol på SPF etc. Vi kanske får se hur blomman
kommer på plats på vår äldsta produktion, som fortfa
rande är i gång efter mer än 100 år. Det gäller kära gam
la Blå Blom.

Man planerar för en direktsändning från Målarsalen
med deltagande av anställda i fabriken och om det blir
av blir det ju en trevlig överraskning.

Producenter för programmet är Ingrid Schrewelius,
Jeanette von Heidenstam och Anne-Marie Ameln. Gun
nar Arvidsson är naturligtvis med, han var ute redan i
våras för rekognosering.



l
Dessa tre vackra gustavsbergsflickor med sina underbara hattar och broderade blusar, förevigades avfotografen
(vars namn tyvärr inte står påfotot) år 1913. Sven Eklunds mor, Anna, lånade ossfotot. T.v. Alma Kihlberg,f. Jo
hansson, nu hemmahörande i Stockholm, t. h. hennes syster Signe Johansson, död i 40-årsåldern. I mitten deras svä
gerska Ingeborg Johansson, f. Jönsson.

Flickorna Johansson var döttrar till Sven Eklunds morfar, kallad "norsken", för att han arbetade på Egersunds
porslinsfabrik i 15 år.

Nedan: Arbetslagfrån 1920-talet, Gamla verkstan - Drejarverkstan. Från vänster (stående) Bengt Johansson, Stu
re Möller, Gunnar Bergvall, Sten Pettersson, John Andersson. Sittande: Oskar Ullberg, Valter Johansson, Herbert
Bergschöld, Gustav Möller.
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FISKAR-HEDDA BERÄTTAR
När våren var ung i april besökte Hilding Engströmer
och jag, Fiskar-Hedda på Skeviksgatan. Fiskar-Hedda
har mycket att berätta om ett livsverk, som skiljer sig i
det mesta från det liv vi vanligtvis lever. Det kan vara
nyttigt ibland att bli påmind om, att vårt välstånd är nytt
och skört, att Fattigsverige finns bakom knuten. I vår tid
lever än många, många människor, som har formats av
ett liv nära naturen, av slit och omänskligt långa arbets
dagar men få kan berätta om det så levande, som Fiskar
Hedda.

- Det här, säger Redda, och visar på en tavla, de är
mitt barndomshem Vedhamn vid Mörtviken på lngarö.
Därföddes ja 1891 i morfars och mormors stuga, mor
far dog tre veckor efter de attjaföddes, mor var inte gift
och mormorfickfostra mej ensam. Mormor och morfar
hette Kock, de vafarföräldrar till Anton Kock, vi var ku
siner.

I skolan i Pilhamn har Hedda gått. Tre klasser i små
skolan och tre i storskolan. Skolkamrat med Anna i
Långdalen som berättade för oss här i Gustavsbergaren
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för ett år sedan. Storskolan och småskolan fick dela på
veckodagarna, så i skolan gick man inte varje dag.
- Sen närja var ledigfrån skolanfickja gå till Bal

dersnäs och vara mursmäcka å trädgårdsarbetare -ja
va en åtta, nie år då närja börja och defortsatteja me
tills ja slutat skolan.
- Mormor hade tre skötar och ett par tre nät och

dom fick vi lägga ut på vissa platser utanför Vedhamn.
De var Westerberg iMörtviken som hadefiskevatten där
då ...
- Vi fick lite strömming på skötarna, mormor åja,

och mycke abborrar fick vi på nätena ... sen gick vi
kring på lngarön och sålde - strömmingenfick vi 25 öre
valenför (en val=80 st.) och de gick man nästan en mil
för. Rensade simpor sålde vi också - de va 25 öre tjoget
för dom - men de vart lite i allafall, en tjugofemöring
var värd något på den tiden.
- Vi hade ingen kärra, vi gick å bar och mormor hon

var sexti år närjaföddes så nog var hon dukti. Hon va
78 år när hon dog, men då varjag så stor att jag kunde
klara mig själv.



Närja var riktigt liten såfickja sitta i stäven me
dan mormor fiskade, då fick hon hjälp av Elin Wenn
bergs farmor, men så fort jag kunde så rodde jag.
- Från de ja varfemton var ja ute och tjänade. De

gjordeja i sju år hos olikafamiljer - Ja var här hos Ahl
gren, slaktarn, han som hade köttstånd nedanför värds
huset bredvid gumman med karamellståndet ...dom va
snälla • . ja skötte hemmet medan Hanna stod i stån
det.
- Moster och morbror, som hade Vedhamn efter

mormor och morfar blev inte kvar där så länge. Mor
bror blev överkörd av tåget på Saltsjöbanan vid Sickla.
Han var till stan me häst och förolyckades på återvä
gen. Ja minns den dan . ja hade inte börjat skolan .. vi
fundera varför han aldrig kom hem och mosterfundera
- De vapå den tiden då baron Cederström varpå Brunn
- till sist kom Carlander, barons inspektor och dåför-
stod moster att de vart någefel. - Han våga inte gå in
till moster direkt utan han gick in i vår stuga som låg
bredvid, men de såg moster, så hon gick in och lyssna i
farstun. Hon blev ju alldeles ifrån sej, hon hade ju fem
barn och va skulle hon ta sej till. - Ja sen fick hon då
flytta ner till Brunn å bli mejerska där. Fattigt å elän
digt hade hon de och ungarna kom tidigt ut ochfick hjäl
pa till. Två kom ner till Stjerna och en till kamrer Karls
son, tror ja, en blev sen gift me en Malmstedt. Malm
stedtarna var tre bröder, som va me å byggde dom här
gaterna - Skeviksgatan, Ingarögatan å Villagatan, di
va hos byggmästar Bengtsson.
- När ja var 22 år så börja ja i fabriken. Ja kom

först till rågodsmagasinet åsen till glasyren. Därfickja
1.80 om dan, å i glasyrn 2.00 kr .. å hade glaserarna
överproduktion så fick man för överskottet ... ja vet ja
kunde tjäna 70 kroner någon gång i månan å de va
mycke 1914.
- Året därpå gifte vi oss Axel åja ochflytta till Ny

vik. Gubben, Axelsfar, hade arrendet avfiskevattnet och
han och Axels syster drog not å fiska, men så blev hon
me barn å gifte sej å de tyckte han inte om - han ville ha
de som han va van - å han blev så elak när vi skulle ar
beta me honom, han vägra å gå i båten närja va me. Vi
stod ut i två år och senflytta vi till Viktorsberg,ja de e en
åker emellan och gubbenflytta in till Gustavsberg. I Vik
torsberg bodde vi i tretton år. De vaju långt å gå. Vi ar
rendera fiskevattnen i Baggen, från Lillängen till Väst
ra Ekedal, inne i vikenfiska vi inte annat än i Blötviken.
Vi drog not å så hade vi skötar och satte ut i Baggen.
- Deförsta sju åren hade vi bara roddbåt å va man

fick slita ... denförsta motorn de va en Arkimedes, den
va inget vidare men i början av trettitalet så beställde vi
en ny båt av Karlsson vid Räknäs och skaffade en ny
motor och den va bra ... ja de klart att den strejka den
me ibland och man fick slita å dra så man var alldeles
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Här ovan står Redda Karlsson framför sin tavla med
fiskar. Den hänger på hedersplats hemma i hennes kök
och minner om tider som varit. På motstående sida
hänger näten på tork i Tjustviksviken. Bryggan är Svin
uddens brygga.

söndersliten ... å stod man då vid Gustavsbergs kaj å de
va fullt me folk där, då va de inte roligt.
- En båt vi hade va de rätt roligt me. Fröken Vadin

hade köpt sej en båt, men så blev det väl slut me den hon
skulle dela den me så hon lotta ut den. En kväll när vi
hade vart nere i Gustavsberg å roat oss - de hände ib
land de me innan vifick barn, så kom de en ochfråga om
vi ville köpa en båt. De var en uppasserskapå Fyran som
hade vunnit båten på sin lott. Nu ville hon sälja den till
oss. Ja de vore ju bra för vi hade ingen liten båt. Så vi
gick ombord å köpte båtenför 22 kroner men så tyckte
hon allt att hon skulle ha 50 öreför lotten också, å de
fick hon.
- När vi börja fiskafanns de gott omj]ällfisk i Bag

gen, abborrar, fina abborrar. Ål och sik kunde man få
på nät - vi hade nätena utmed land. . . di går upp å
sparkar i land precis som löjorna när di leker i novem
ber. Såfick manförr men nu är de ingenting me de hel
ler ... å simper e de visst inte mycket heller. På hösten
dåfick vi ingen strömming, då gick dom nerpå botten å
då sätter man ner lite granna från botten ... men på
mitten så sjunker de ner å dåfick man upp hela buskar
av simper. . . Vi hade två strömmingstunnor fulla me
simper en gång. Då satt vi en hel natt Axel åja och ren
sa, han klippte och ja rensa. Sen va ja ner till Gustavs
berg å sålde. Man fick en krona tjogetför rensade sim
per. En gångfick vi en tumlare i Blötviken, i noten, den
skicka vi till museum, nej defick vi ingetför, men vifick
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Underförsta världskrigets svåra livsmedelsbrist blevfis
ken mer än begärligför gustavsbergarna. Strömmingen
nästan slets ur händerna påfiskarparet Axel och Hedda
när de någon gång hann att sälja framme i samhället.
Hedda berättar att folk stod i kö hela natten utanför
själva fiskeplatsen för att komma åt fångsten.

Det härfotot av Hedda och Axel togs 1934 utanför det
nedbrunna huset på Svinudden.
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en femma av Stockholmstidningen.
- Vi kunde få en lax ibland - en midsommarafton

fick vi en laxpå 11 kilo. Den skulle Brukspatron ha, den
fick vi inte behålla, de va förfin matförfiskare .. .fast
de e klartfick vi en mindre då och då och ingen såg de,
så behöll vi den allt å koka eller grava minns ja att ja
gjorde.
- En gång fick vi makrill på skötarna, de va ju en

sensation och sälarna var svåra och gjorde sönder nä
ten och åt upp strömmingen så bara skallarna satt kvar i
maskerna.
- 1929 blev ja sjuk i blindtarmen och höll på att dö

men jag klara av de ... så närja kom hem så kom hov
jägmästarn å sa att "nu har Hedda varit sjuk och nufår
hon inte gå dessa långa vägar så nu bygger vi på Svin
udden åt er. "De vaju bra på sätt å vis men stugan vaju
så liten och ingen brunnfanns de. När vifick takrännor
efter flera år blev det ju bättre för då kunde vi samla
regnvatten. De va värst me tvätten. Jafick ta med mej
vatten från Gustavsberg när ja var inne å sålde ström
ming.
- När Jansson i Höjdgatan fick pump fick ja köpa

hans femtilitersjlaska ... de va bra, då hämta jag vat
ten i denfrån Stenhusets pump men de va besvärligt när
de blåste för då skvalpa vattnet ut i båten ...

Hedda sålde strömming i Gustavsberg mellan
1915-1946.

- Jag stod i båten vid varma rännan å sålde ström
ming. De va en liten brygga där me räcke och där gick
folk å köpte strömming. Sen stodjapå torget och gick de
dåligt å sälja så togja skottkärran och drog kringpå ga
terna och sålde.
- Underförsta världskriget då var det hemskt ... då

fanns det ingen mat här, vi fick dra not både sönda å
varda, natt å da och ändå blev det inget kvar att åka in
till Gustavsberg me. Folk kom ut klockan 2 på natten
och vänta på strömming - hela backen va svart avfolk
- ja va me om att de togfisken direkt ur noten - å de
kom massor me båtar å låg runt våran båt när vifiska, vi
fick en krona valen fast de tog fem, sex kroner inne i
stan. Vi fick inte sälja annat än här och till de priset de
hade Odelbergarna bestämt, de stod i arrendet. De va
tillsagt på båtarna att di intefick ta medfiskfrån oss.
- Men alla kunde ju inte stå ute hos oss halva nat

ten å vänta på att köpa så det blev ett liv inne i Gustavs
berg när vi inte kom. Så en morron kom hovjägmäs
tarn . . . några pojkar hade rott ut honom från Brå
valla-stranden till de ställe där vifiska ... han tala om
for oss att de skällde i fabriken för de inte fick nån
strömming. Ja va ska vi göra, sa Axel, å visa honom att
hela backen vafull avfolk,jafår inget över. Skajag väg-



ra dom å köpa? Nä, de tyckte inte hovjägmästarn men
sen blev det så bestämt att Samuel Svensson å en tillfick
hämta strömming hos oss å sälja i samhället för 1 20.
- Vifick ju inte så många låder åt gången ... å en

val varju 80 stycken å på våren va di stora ochfångsten
förslog inte så långt. De va nog svårt me maten, defanns
ju ingenting å köpa å spanskan gick men vi klara oss ...
- De har varit många tjuv.fiskare i farten under

årens lopp. Kom man på dom ville dom slå en i skallen
eller skjuta en - en gång släpa ja me mej några från
Gustavsvik - ja fick hjälp av en som tälta bredvid oss,
Kjell hette han, dom va så arga så de va inte roligt men
följa me fick dom. Fjärdingsman Söderberg kom ner
förståss å plocka av dom kast- och metspö,ja han la be
slag på alla deras fiskedon å sen kom landsfiskalen
me ...
- På vintern när isen låg blev det inget fiske och in

gaförtjänster. Dåfick vi leva av de vi tjänat på somma
ren. Vi bruka ha en gris och potatisfick vi sätta hos svå
gern på Nyvik .. . vi köpte socker å mjöl å sånt där som
höll sej i stan på en gång så vi slapp handla så ofta, det
var ju så långa vägar. Spark hade vi ju men de va inte
alltid de gick att använda den.
- En gång minnsja underförsta världskriget, så ha

de vifått löfte av en bondepå Jngarö attfå köpafläskför
5 kroner kilot. Men fram mot midsommartid kom han
och sa att nu skulle han ha tjugofem kroner kilotför de
fick han av stockholmarna - men då fick de vara.
- På den tidenfor man till stan och köpte smågrisar

vid Mälarbåtarna ... så jag for in och köpte en liten
suggaför 130 kroner ochjag hade med mej betalningen i
ko-tier, de va papperspengar som bara va värda en kro
na å skepparn blev så argför han fick ju räkna en hög
som närapå var stor som grisen.
- Men de va inte lätt å samlaföda till grisen. Vi.fick

plocka nate och nässla, gräs och halvrutten potatis, vi
hämta matavfall vid Värdshuset och så fick vi ge den
fiskspad ... så de lukta fisk när vi stekte fläsket sen,
men va gjorde de, de va härlig mat när man var hung
rig.
- Vem som bruka slakta? Ja, de va Gustavsson i

Farsta eller Stålkrantz, sen blev det John Karlsson i
Södra Kullen i flera år och efter de kom Johansson i
Värmdö ...
- Ja allting har ju gåttfast de va besvärligt många

gånger. Värst var det nog på Viktorsberg ... defannsju
inga riktiga vägar däruppe ... Två barnfick vi, Erik och
Svea. Axel dog 1948 och Svea dogför tio år sen. Det var
hårtfast alltfår gå över. Barnbarn harjag6 stycken å 3
barnbarnsbarn. Nu har jag det fint med egen lägenhet
och pension så jag klarar mig, så länge manfår ha häl
san och kan bo så här är det bäst.

EDLA SOFIA

Bildorientering
Efter gamla Värmdövägen, som sträcker sig från
Betsede till Västra Ekedal på Gustavsbergs ägor,
finns tre milstolpar och detta är en av dem, men vil
ken?

Sök och finn. Tag en stärkande promenad eller
cykeltur på en vacker väg. En fotografiktavla utlo
vas som första pris och svaret kan sändas till re
daktionen. Lycka till!

Hilding Engströmer
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GUBBEN PJÄS
BÅTSMAN PALM
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Det har sina sidor att inte vara infödd Gustavsbergare
när man skall hitta rätt blandgubbar, smeknamn och ci
tat från äldre tider. Gubben Pjäs blev förväxlad med
båtsman Palm iförra numret. Nu har Torsten Rolf rett
ut sammanhanget och vifick en kärkommen anledning
att åter visa gubbarna och deras stugor i Gustavsberga
ren.

Här ovan står gubben Pjäsframför sin stuga och om ho
nom berättar Torsten följande:

Detfinns en väg iLugnet som heter Bäckstigen. Där låg
på 1800-talet och fram till sekelskiftet en stuga där
gubben Pjäs bodde med sin gumma.

Bäcken, som då var kraftig och rann ner till Skeviksvä
gen i små vattenfall, kallades ända tills Lugnet byggdes
för Pjäsafallet.

Det hände en gång att gubben Pjäs fick köra hem sin
gumma sovande från Värdshuset på stabbkälke. Till
frågad om det hänt någon olycka svarade han: "Nu har
min harpas toner tystnat".

Ja de var gubben Pjäs och här bredvid står båtsman
Palmframför Rutens torp, han somfällde de bevingade
orden," det man vet mer än en oxe, lider man men av".



JUBILEUMSFESTEN 14 juni 1975
Vårt jubileumsår har hållit sej med den varmaste som
maren sedan Anders Celsius, uppsalaprofessorn, astro
nomen, uppfann den 100-gradiga termometern. Det var
längesen, han levde 1701-1744. Så i sommar kunde vi
firat många utefester med den behagligaste temperatur.

Emellertid vart det beslutat tidigt, att den 14 juni skul
le bli vår gemensamma festdag i Gustavsberg. Festkom
mitten räknade med fin sommar och solen sken och flag
gorna rörde sej lojt kring Farstaviken och i samhället.

Alla skulle vara med på kalaset. Alla anställda var in
bjudna och 200 pensionärer - självskrivna, dom har ju
verkligen hållit oss igång. Många mötte upp på dom oli
ka aktiviteter, som fyllde en varm och skön lördag. Till
familjefesten var 1450 vuxna och 825 anmälda barn och
fler kom. I kvällsfesten deltog ca 2 100 personer.

Kl 12 kom Gustavsberg VII in, full med besökare,
som möttes av musik. Det var blåsorkestern MESSING

, EN från Stockholm, som för dagen tagit över det musi
kaliska ansvaret från vår egen Blåsorkester. Alla an
ställda skulle vara helt fria den dagen!

Torsten Rolf hälsade VÄLKOMMEN via högtalare.
Gustavsbergare blandade sej på Keramiskt Centrum
med båtlasten av besökare. Musiken spelade, det dracks
kaffe i Cafe Gustavsberg, man vandrade runt, tittade,
träffades, småpratade, umgicks under en avspänd stäm
ning - inget jäkt, ingen brådska den dagen!

Men visst fanns det många som hade fullt upp att hål
la igång allt! Utan dom hade det ju inte blivit någon fest!
Tack för det!

Så drog sej dom flesta ner till stränderna, det skulle bli
flyguppvisning och fallskärmshopp över Farstaviken.
Flygkapten Björn Löwgren, med avancerad flygning
som hobby, gjorde en fin och spännande uppvisning i ett
silverglänsande plan, slankt som en slända.

Fallskärmshopparna tillhör Stockholms Fallskärms
klubb. 3 killar och en tjej gjorde två omgångar preci
sionshopp från 1000 m höjd. Dom var fantastiskt skick
liga på att lotsa sej ner precis dit dom skulle.

Som slutkläm på en fin uppvisning kom John Thoren
hoppande med en stor blomsterkvast, som helst skulle
överlämnats till en dam, men ingen fanns att tillgå. Där
var många flickor, men inte just den flickan. Så Torsten
Rolf fick ta emot uppvaktningen på allas vägnar.

Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen och Flygope
rativa kontoret hade givit tillstånd till uppvisningen. Po
lis och brandkår stod redo, men kunde förbli endast
åskådare - lyckligtvis. Mycket folk var det runt strän
derna, men inte ens polisen kunde ge någon publiksiffra.
Vi var så spridda och rörliga - men många var vi.

Så var det alla barns tur att ha egen fest med mam-

mor och pappor på Farstaborg. Fler kom än som var an
mälda. Det blev liksom bara så att man följde med
strömmen, när luftfesten var slut.

Det var roligt att se Snubblarna från Skillingaryd hop
pa, studsa och snubbla, att se barnen leka på studsmat
torna innan spektaklet började. Dom skulle säkert gär
na ha en sådan uppsättning grejer att roa sej på.

Men så fick dom bli åskådare. Av Nacka Hembygds
gilles Folkdanslag fick barnen hjälp med dans och mu
sik. Tyvärr fick man inte se så mycket av dansarnas
egen dans. Dricka saft och krossa porslin fick man gö
ra, om man var liten. Och prata med Drutten och Kro
kodilen och Trollkarlen.

En liten vilopaus blev det innan vuxenfesten på Farsta
borg började. Vädret var fortfarande snällt. Det varme
ningen att hela dagen skulle hållas klar!

"Mina vänner" sa Bo Broms och hälsade oss alla väl
komna. Han gav lite historisk bakgrund till vår "gamla"
fabrik och skaldade om två av sina "föregångare", Her
man Öhman och Wilhelm Odelberg. Och om den senare
lät det så här i en travesti ("skämtsam förvrängning av
diktverk") av vår nationalskald Easias Tegner när han ta
lar om Gustav 111.
Det låg ett skimmer över Wilhelms dagar,
silikosfarligt, patriakaliskt, odemokratiskt om ni vill,
men det var kraft däri
och hur du klagar
var stodo vi,
om han ej funnits till.

Och B.B fortsatte med att tala om det gamla mid
sommarkalaset som vi den kvällen upplevde på vårt mo
derna vis - annorlunda, än det vi hört berättas om.

Om framtiden vet vi att den är föränderlig, att vi har
chanser och risker i Gustavsberg. Våra produkter och
det vi står för ger oss en tro på vårt arbete, på det sam
hälle vi lever i och den mänskliga atmosfären. Med de
visen "Gustavsberg i våra hjärtan" slutade Bo Broms.

Då gick bollen till Lasse Lönndahl, som sjöng och de
lade ut rosor till lyckligt lottade damer.

Det bjöds på helstekt får, som vändes över eldar av
skickliga kockar. Det gav ögonfängnad under väntan.
Mätt och glad kunde man bli. Så blev det dans till Leif
Kronlunds orkester. Musiken passade utmärkt till den
övervägande s k mogna ungdom, som famnade varann i
den ljusa natten.

Inte förrän framåt fyratiden sägs det att det var tomt
på fotbollsplanen, som klarade sej ganska bra, mycket
tackvare presenningar under borden. Och vår gemen
samma festdag hade blivit ett minne.

Margareta
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ETT BILDSVEP
över jubileumsfirandet

den 14 juli
Spänstiga Snubblarna var roliga och skickliga när dom hop
pade och ramlade om varann utan att göra varann illa. Barn,
mammor skrattade hjärtligt åt dom vid barnfesten på Far
sta-borg.

Innan dess hade MESSJNGEN spelat välkomstlåtar när
Gustavsberg VII kom i hamn med besökare på Keramiskt
Centrum.

Fallskärmshopp och flygplansekvilibristik sågs av många.
Planetfastnade på plåten i ryggläge. Ungafriska ögon hade
redan upptäckt det på långt håll.

Krossa porslin är härligt antingen man har en porslinsfabrik
till hands eller inte, "Små grodorna" sjunger och dansar om
kull, när Nacka Hembygdsgille spelar och leder lekar och
dans.

I kvällningen var det dom vuxnas tur att intafotbollsplanen.
Lasse Lönndahl uppvaktade damer med röda rosor, så långt
dom räckte.

Fåren stektes vid öppen eld. Efter köande kom man så små
ningom fram till maten, som var god!

Så dansades det i den ljusa natten. Säkertfortsattefesten li
te här och där fram mot morronen.

FOTO: Leif Andersson, Peter Ekroth, Hilding Engströmer
och Fröling & Paulsson. Layout: Jan Calderon.
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Konsum/Domus
Den högsommar vi såg fram emot vid tidpunkten då ra
derna i förra numret av Gustavsbergaren skrevs, har till
stor del passerat när detta skrives. Vi har ånyo haft för
månen att få uppleva en varm och semestervänlig som
mar. Detta har säkerligen mottagits välvilligt av oss al
la. Vad som kommit i kläm under denna "regnfattiga"
sommar är växtligheten i trädgårdar och natur. Vi hop
pas att inga djupgående verkningar därvidlag uppstått.
Vi önskar nu alla välkomna åter till våra butiker och vårt
varuhus. En skön semester och en fin solbränna hoppas
vi ligger med i bakgrunden.
Utvecklingen för sommarmånaderna uppvisar en fort

satt fin säljutveckling. Trots den varma och badstimule
rande väderleken synes köplusten ha varit mycket fin.
Såväl maj som juni månader har haft höga försäljnings
tal, men juli ligger som vanligt på topp, där varuhuset
överskred 7 milj. kronor och föreningen som helhet nåd
de omkring 8,5 milj. kronor i försäljning.

Första halvåret 1975
Försäljningen under årets första halvår uppgår till 33,9
milj. kronor vilket innebär en ökning med 15,4 %. Detta
relativa ökningstal ligger intill regionens tal och en bit
över riksmedeltalet under samma period.
Uppnådd säljutveckling är glädjande och innesluter

även en ökning i säljvolymen.
Bedömer vi första halvåret får vi notera att kostnads

sidan visar en stark stegring där personalkostnaderna
ger ett väsentligt utslag. Uppnådd säljutveckling bidrar
på ett positivt sätt att neutralisera en del av kostnadsök
ningen. I övrigt synes intäkterna i form av marginal lig
ga på en relativt lägre nivå än motsvarande period förra
året. Ökade kostnader och utebliven inkomstförstärk
ning styr mot samma håll och det som ensamt verkar po
sitivt ur resultatsynpunkt är säljökningen. Totalbilden
för första halvåret ger därför besked om en lägre resul
tatnivå än föregående år.
Den prisjustering som handeln träffade överenskom

melse med SPK om för att få en viss kompensation för

kostnadsstegringarna, har inte på allvar börjat verka för
rän i juli månad. Vi kan därför motse en positiv verkan
under andra halvåret. Får vi därtill en god säljutveck
ling ger också detta en fortsatt positiv verkan.
Vi får ändå vara nöjda med uppnådda tal i vår för

ening och vi ser också framåt med tillförsikt.

Varuhuset Domus
I tidigare sammanhang har redovisning lämnats om pla
nerad om- och utbyggnad av varuhuset. Anledningen till
denna åtgärd hänför sig till nödiga behov att klara re
staurangen, kassafunktionen, informationskassan och
flera andra funktioner i huset. Planerna för denna åt
gärd är nu långt framskridna och en igångsättning av
arbetet blir aktuell i höst om nödiga tillstånd erhålles. Ut
byggnaden kommer att ske över nuvarande innerparke
ring och kommer restaurangen och föreningens kontor
att förläggas i ett övre plan. Arbetets genomförande
kommer säkerligen att ge störningar på flera olika sätt,
men vi hoppas att desamma ska klaras med gott humör
och tolerans med tanke på att vi får ett ännu bättre och
funktionellare varuhus.

Konsumentkongress 1976
Det är nu dags för Konsumentkongress igen. Denna
kommer att gå av stapeln i Göteborg 1976. Dessförin
nan kommer en intensiv studieverksamhet att bedrivas.
Denna Konsumentkongress innesluter även övriga folk
rörelser som HSB, Riksbyggen, OK, Reso m fl och kom
mer studieverksamheten att inrymmas i en kurs beteck
nad Gemensam kurs.

Självklart kommer även övriga intressanta och aktu
ella studiekurser att aktualiseras, men tyngden kommer
att ligga på kursen som bildar underlag för Konsument
kongressen.
Vi hoppas på en sedvanligt god uppslutning från våra

medlemmar i höstens studier. Kontakta gärna Henry
Ericson, Konsum eller Elsa Johansson, Lugnet, telefon
302 01.

PAN

I
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Det var den sommaren
då vi hade värmebölja
Året var 1975, värmerekorden rasade och vi fick gå 200
år tillbaka i tiden för att hitta maken till solsken. När ter
mometrarna på Skeviksgatan, i Hästhagen och Björn
kärret visade över 35 i skuggan då slutade vi att tala om
1955 som vår livsålders hetaste sommar. Att resa till
sydliga länder för att försäkra sig om bad och sol blev
överflödigt, men det visste ju inte beställarna i februari.
Detta var sommaren då värmen även inföll under indu
strisemestern. Sommaren som bjöd på ljumma, ljuvliga
kvällar då ingen ville lägga sig och många inte kunde
sova för att även nattvärmen var hög.

Getingar och humlor uppträdde i imponerande antal.
Drunknade i saftglasen och klamrade sig fast vid blom
kalkarna, rusiga av nektar, flera på varje blomma.

Björkarna lekte senhöst
och gräsmattorna gulnade. Alla de lovande hallonsnår vi
hittade under TRIM-orienteringen på våren, stod torra i
ökenraviner och rasslade missmodigt i sommarhettan.
Den sommaren då det blev för varmt för myggen men
kräftorna var välmatade och talrika i Ösbyträsk och vi
hade, som vanligt, missat anmälningstiden tillsammans
med cirka hälften av alla dem som känner sig kallade.
Det är förvisso den innersta hemligheten med det gläd
jande faktum, att kräftfiske under trivsamma och givan
de former fortfarande kan arrangeras i samhället, tacka
oss (också).

Den dag då vi alla hinner fram med anmälningsbud,
blir efterfrågan sjufallt större än tillgången på fiskeplat
ser och man får ta till lottning eller annan utvärdering,
för att få fram de utvalda.

Det är som att dra luffarbloss
detta att lyssna till 1975 års berättelser om kräftfisket
vid Ösby stränder. Sällan var mörkret så vänligt, månen
så lysande, kräftorna så jättestora (rekord 32 cm.) som
under denna sensommar. Det är väl inte utan att avun
dens tagg sitter i själen och skaver när man tänker på
vad man gick miste om. Man minns ju kräftfiskekvällar
som tillhörde sommarens höjdpunkter, fast den första
höll på att bli vår sista.

I vårfamilj behövs det ett majoritetsbeslut
för att det överhuvudtaget skall bli kräftfiske. En viktig
rösträttsinnehavare inom familjen ligger av födsel och
ohejdad vana mera åt surströmmingshållet. Den första
gång vi kommit fram till beslut och lyckats att passa an-

mälningsdatum var alla debutanter. Vi fick en natur
skön inmutning i den östligaste delen av Ösby, mot So
fielund. Med skinksmörgåsar och hembakt mutade vi en
av sönernas kompisar att följa med som "expert". Kil
len hade en gedigen kräftfiskebakgrund, kräftfiskare i
minst andra generationen.

Kvällen var kall, farande regnmoln skymde månen,
det var många fiskeperioder mellan oss och premiären,
kanske också kräftor lär sig att akta sitt skal, inte en
kräfta lockades av vårt fina bete. Familjen var dock full
av allehanda förväntningar och uppmuntrade varandra
med glada tillrop ända tills skymningen föll och regnet
strilade.

Stämningen sjönk när kräftornas
kallsinnighet,
mörkret och kylan sökte oss, vi tände en eld och kokade
starkt kaffe till smörgåsarna. En efter en släcktes de an
dra eldarna· runt viken, fiskeplatserna verkade bli lika
tomma som våra kräfthåvar - skulle vi bli ensamma i
mörkret. De enda som fortfarande jobbade oförtrutet
med håvar och beten var den yngste och hans kompis
och si, fliten belönades, sju kräftor plockades in och
lyckligare än vi kunde ingen vara. Till elva måste vi vara
åter och kontrollmäta fångsten. När vi närmade oss "in
vägningen" försvann sonen och hans kompis. Vi för
stod dem - komma med sju kräftor när man får ta fem
tio. Försiktigt smög vi fram och visade vår fångst för den
kontrollmätare som såg snällast ut.
" Har du sett på fan", hojtade han, "de va nästan re

kord. Här gav dom upp tidigt för att dom fick ingenting
alls. En va nyss här med tre."

Ja så hade han räddat den här familjen från att tappa
ansiktet och lusten att kämpa vidare ett gynnsammare
år, men som sagt, rekordåret 1975 gick vår näsa förbi
evad det gäller kräftfiske.

Solsommaren vid Farstaviken
upplevde vi till dess sista minut. Under de fåtaliga blåst
och regndygnen var vi på andra håll i landet. Norra Bo
husläns sälta, kaprifol och endoft njöt vi av innan vär
meböljan bröt ut. Runt Siljan bilade vi i sommarens mest
välsignade ösregn. I det sköna Dalarne, gustavsbergar
nas andra hembygd sen dalkulleinvasionen på tjugo- och
trettitalet, såg vi Himlaspelet en normalkylig sommar
kväll med filtar och värmande kaffe i termos.

"För mycket och för litet skämmer allt" säger ord
språket vi fick övernog av sol och torka. Det hade räckt
till två somrar. Nöjd blir man aldrig.
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Lisa Larsons "All världens barn" har hittills givit UNICEF 215.00 kr. Ulla Wickbom, klädd i Nåsdräkt, tar på
UNICEFs vägnar emot en check på summan av Bo Broms. Foto: Frank E. Watson j:r.

UNICEF
Den 3-4 maj hade den svenska avdelningen av UNI
CEF (Förenta Nationernas Barnfond, som vi skrev om i
nr 5 1974) anordnat en annorlunda information på
Skansen. Den bestod i att genom framträdanden på
Skansens stora scen ge familjeunderhållning, som också
skulle visa förhållanden, som barn lever i på olika stäl
len i världen och väcka intresse för hur barn kan ha det
och samtidigt skapa solidaritet.

Lisa Larsons serie "All världens barn", som hon gjort
för UNICEF, började säljas - inte bara i Sverige utan
också i flera länder i Europa och i Amerika - i sam
band med KF:s 75-årsjubileum hösten 1974. 20 % av
försäljningen skulle gå till UNICEF. Och i maj 1975 ha
de summan vuxit till 215,397 kr. Pengarna i form av en
check överlämnades av Bo Broms till sekreteraren i
UNICEFs Svenska kommitte, Ulla Wickbom vid fest
ligheterna på Skansen.
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Försäljningen av "All världens barn fortsätter med
kampanjer både i Sverige och Europa - Tyskland och
Holland bl a. Och alla parter hoppas på ytterligare en
kvarts miljon att lämna över till UNICEF så småning
om.

RÄDDA BARNEN
Föreningen Rädda Barnen, - internationellt samarbets
organ för hjälp åt nödställda barn, - bildades 1920 un
der medverkan av Röda-Korskommitten. Både Röda
Korset och Rädda Barnen har sitt huvudkvarter i Gene
ve liksom FN :s Europacentral och många andra inter
nationella organisationer.

I Sverige bildades redan 1919 en Rädda Barnen-för
ening. Ordförande i styrelsen är nu Ulla Lindström. I



Sverige finns 28 länsförbund, 331 lokalföreningar med
sammanlagt ca 2.000 förtroendevalda styrelseledamö
ter och det är på deras frivilliga, oavlönade insatser, som
den lokala verksamheten bygger.

Under 1974 fick RB drygt 22 milj. kr - genom års
avgifter, insamlingar och andra aktiviteter - att för
medla till "barn i nöd".

För att öppet redovisa det ekonomiska läget har RB
beslutat att i år trycka årsberättelsen i medlemsbladet
Barnen och Vi, som går ut till alla medlemmar - i år
95.000. Blir du medlem kan du där läsa mycket annat in
tressant om hur RB arbetar över stora delar av världen.

I allmänhet tänker vi väl mest på katastrofer av olika
slag i U-land, när RB kommer på tal. Men 1972 beslöt
styrelsen att också barn i Sverige skulle kunna få hjälp.
Det gäller "barn som far illa". Barn som Barnombuds
mannens jourverksamhet inriktar sej på. Även invan
drarbarn, som vi har så många nu, är inbegripna i RB:s
verksamhet.

RB:s jourtjänst som under 1974 hölls öppen alla var
dagar under kontorstid fick 67 anmälningar rörande ett
hundratal barn. Många av dessa anmälningar fordrade
många och upprepade kontakter med anmälaren, vars
anonymitet kunde skyddas.

När det gäller invandrarbarn är syftet med opinions
arbetet att skapa och öka kunskapen och förståelsen om
invandrarproblem.

Förebyggande av barnolycksfall är en annan viktig
fråga, som Samarbetskommitten mot barnolycksfall ar
betar med.

Ordförande i Rädda Barnens lokalföreningen i Gus
tavsberg är Gunnar Mattsson.

RÖDA KORSET
Röda Korset bildades 1863 i Geneve. Initiativet kom
från schweizaren Henry Dunant, som under krig i Itali
en började hjälpa sårade soldater. 17 nationer var re
presenterade och beslöt att beskydda dom nationella rö
dakorsföreningar som skulle bildas. Året därpå antogs
den första Genevekonventionen om skydd för sårade i
fält.
Svenska Röda Korset bildades 1865 och har i dag över
en halv miljon medlemmar.

Internationella RK består dels av alla RK-föreningar
och Internationella RK-kommitten och RK-föreningar
nas förbund (Ligan). Kommitten består av 25 schweizis
ka medborgare. Den verkar som neutral medlare i krig
och övervakar att Genevekonventionerna följs och har
ansvaret för hjälpverksamheten under konflikter.

Genevekonventionerna är nu fyra: en ang sårade och
sjuka i fält, sjökrigskonventionen, krigsfångekonventio-

Lisa och Danny Kaye tillsammans vid den middag, som
Svenska Handelskammaren gav för Danny Kaye i de
cember förra året. Foto: Kjell Johansson.

nen, som rör fångars behandling. Tortyr, biologiska ex
periment och mord i alla former fördöms. Civilkonven
tionen gäller civilbefolkningen under krig. Den överva
kar utväxling av krigsfångar och efterforskar fångar och
försvunna under krig. I Geneve finns ett kortregister
med 45 milj namn på försvunna. Också Sv.RK:s cen
tralstyrelse medverkar i efterforskning och familjesam
manföring.

Sv.RK omsätter ca 85 milj. kr. varje år, som kommer
in genom insamlingar, gåvor, anslag från staten, kom
muner, landsting och medlemsavgifterna bl a.

När det gäller insamlingar skall pengarna gå till det
ändamål, som givarna avsett. Medlemsavgifter och sär
skilda anslag används till behövande över hela världen.
Dom representerar ett värde av ca 10 miljoner per år.
Flera kommuner och landsting ger bidrag till social och
hälsovårdande verksamhet inom dom olika distrikten
och lokalorganisationerna.

Ordförande i Röda Korset är Kerstin Banck-Bellan
der.

Om Du vill bli medlem i Rädda Barnen ring Gunnar
Mattsson, tel 306 80 - i Röda Korset ring Kerstin
Banck Bellander tel 325 22 eller Margareta Hald tel
318 72.

M.H.
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Michael Sjölund 9 a, Ann-Kristin Johansson 9 b och Kristin Norman 9f, erövrade i år AB Gustavsbergs resestipen
dier till England och Tyskland.

Till England och Folkestone reste ocksåfabrikens stipendiat, Karl-Erik Skog och genomgick en konversationskurs.
Stipendiat var också Susann Hernesniemi. Hennes mål var Malta, där hon pluggade engelska. Bådaförsäkrar att
kurserna var bra och vistelsen utomlands trevlig och minnesvärd.

Susann Hernesniemi. Foto Leif Andersson
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Nytt förpackningspris
AB Gustavsbergs Fabrikers nya emballage för tvätt
ställ, som tidigare belönats med ett skandinaviskt för
packningspris, har åter uppmärksammats. Den här gån
gen med ett "Certificate of merit" som är ett europeiskt
förpackningspris, som delas ut av "European packing fe
deration" en organisation, som varje år från hela Euro
pa väljer ut och belönar de förpackningar, som man an
ser har meriterat sig genom speciellt nytänkande. I detta
fall har juryn bl a uppmärksammat den minskade voly
men som ju innebär besparingar vid lagring och tran
sporter.

Tack
Ett hjärtligt tackför vänlig hågkomst, som gjorde min
50-årsdag till oförglömligt minne.

Thorsten Drewert

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Skogs
fors bruk AB samt till mina arbetskamraterför all upp
vaktning på min 50-åriga anställningsdag.

A lian Nilsson
Reftele

Tio fick diplom
I tre år har tio arbetsledare/arbetsledaraspiranter gått
igenom en kurs och vid kursavslutningen på Strandvik
den 30 maj, fick var och en ta emot VÅR GÅRD;s-di
plomet som bekräftelse på sin formella kompetens. Dom
tio var:

Edmund Sandström, HPF
Verner Eickele, HPF
Roland Eriksson, HPF
Jan-Erik Ekfors, HPF
Veikko Kaasinen, UHV
Åke Gustavsson, SPF
Sven Björkman, SPF
Folke Andersson, SPF
Arvid Olsen, BKF
Karl-Axel Karlsson, BKF

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker och arbets
kamraterför all vänlig uppvaktning på min 50-årsdag.

Sture Norlin

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning, arbetskamrater, släkt och vännerförpresenter och
blommor på min 60-årsdag.

John Wikner

Gäddan i Slottsviken
Än lönar det sig att fiska i Farstaviken. Påförsomma
ren drog Nils Axelsson upp denna imponerande gädda i
Slottsviken, 18,6 kilo och 130 cm lång. Vilkenfångst, re
na drömmen för varje inbiten fiskare.

Gustavsbergs schackklubb
Klubbmästerskapet 74/75 blev hårt in i det sista. I sista
ronden mötte Ivar Norin med de vita pjäserna förra sä
songens KM-mästare, Hans Ericson. För att vinna tur
neringen var Norin tvingad att vinna. Efter 4 timmars
spel och ett av turneringens hårdaste partier slutade det
ta med remi. Därmed blev båda obesegrade.

Resultat av KM: I Hans Ericson 9,5, 2 Ivar Norin
9,0, 3 Johani Karlström 7,5.

Månadsblixten vanns av Hans Ericson.
Säsongen 75/76 startade fredagen den 12 september.
Spellokal är ABF:s lokal, Renvägen 14 (på gaveln en

halvtrappa ner). Om du inte hade möjlighet att börja den
12 september, så hör av dig ändå. Ring Ante Lindström
31016 eller Ivar Norin 318 91.

Ställ upp och prova dina kunskaper. Du är antagli
gen bättre än du tror.
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Ovan: Två PLF-are avtackades strax före semestern i
närvaro avfabrikschefoch arbetsledning. Det var Anna
Bergqvist med 27-årig tjänstetid, och hon har hela tiden
varit PLF trogen.

Aina Österberg har varit hos oss i flera omgångar, och
dåjobbat på HPF, men sedan 1965 tillhörde hon PLF:s
efterbearbetning. Vi önskar dem båda en angenäm pen
sionstid! Foto Leif Andersson
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FEM SOM GÅR
I PENSION

Nedan t. v. Ernst Bäckström (Bäckis), t. v. med 35 tjän
steår kom till Gustavsbergfrån Alnön utanför Sunds
vall. Han härjade som AKjobbare med att bygga nya
Lagnövägen. Kom sedan till byggmästare Göransson
som bergsprängare. Bäckis har varit med och sprängt
för deflesta husgrunder här, Höjdhagen bl a. Han är id
rottsintresserad, skidlöpare, Vasa-loppsåkare ochfram
för allt - Radhusmästerskapsarrangör i mer än 25 år.
Måtte hälsa, krafter och idealitet hålla länge än. Lycka
till med "friheten"!

John Johansson (Värmlands-Johan) har varit bygg
nadsarbetare hos byggmästare Göransson och Hånell
sen 1947. Nufår han tid att ägna sig åt sitt Höjdhagen
hus och sin täppa. Vi önskar varmt attpensionstiden blir
givande efter ett långt arbetsliv!

Nedan. Olga Olsson har arbetat härflera perioder. Bör
jade redan 1942, har varit städerska och sortererska.
De senaste 13 åren har hon jobbat i lunchrummet på
BKF. Är småländska till börden och vet säkert attfylla
ut pensionstiden med trivsamma sysselsättningar, som
att passa barnbarnen tex. i hemmet vid Grindstugatan.
Lycka till! Foto Peter Ekroth



MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår företagsnämnd genomförde årets studieresa den 23
maj. Första anhalt var Örebro, där distriktskontoret be
söktes. Därpå besågs "Wadköping", varpå lunch in
togs. Nästa resmål, Rammars Glasbruk, var ett för del
tagarna välbekant företag. (Vår fabrik tillhörde tidigare
samma koncern, PLM.) Industrier av den här dimensio
nen imponerar alltid på besökaren, även om titten för fle
ra av deltagarna "gick i repris". Utvecklingen inom
branschen har minnsann inte stått stilla sedan 1969, året
då vi sas separerade! Återresan ställdes genom Söder
manland, varvid middag intogs på Sundbyholms Slott,
innan de belåtna bussresenärerna återsåg hemorten.

Vid nämndens junisammanträde presenterades en för
andra kvartalet positiv utveckling av våra "kurvor".
Den 'flytande' prisnivån på det rostfria materialet stäl
ler dock till med en del problem. Förslagsbelöningar till
delades Kenneth Jansson och Einar Eriksson (gemen
samt) samt Elis Westman.

Efter sammanträdet företog ledamöterna med damer
en bussresa till Engsö Slott, öster om Västerås, där vis
ning skedde och kaffe intogs.

Företaget har sedan sist uppvaktat ett par "veteraner".
Slipare Sven Träskvik, för 25 års tjänst samt förrådsman
Edvard Eriksson för 40 tjänsteår.

- GBM-klubben arrangerade den 7 juni årets KM
Mete. Tävlingsplats var denna gång Ladugårdssjön ne
danför Mölntorp. Då deltagarna efter fyra timmar åter
vände med fångsterna hade fiskebeståndet förmodligen
glesnat betydligt: 167 kg blev den totala åderlåtningen,
varav klubbmästaren ensam drog upp 25! De bästa re
sultaten, "knattar": I. Ann-Katrin Ehnlund 1218 g, 2.
Erkki Leppälä 1111, 3. Dennis Hedberg 972, 4. Ulf
Sköld 791, 5. RolfMylläri 560 och 6. Eesa Haarala 418
g. Damer: 1. Pirjo Ehnlund 2812 g, 2. Aune Leppälä
1875, 3. Irja Mylläri 1840, 4. Carita Ehnlund 818 g. Fa
miljemedlemmar: 1. Brittlnger Stillman 6802 g, 2. Harri
Leppälä 4712, 3. Urban Mylläri 3089, 4. Matti Kuutti
nen 2297, 5. Harriet Pettersson 1907, 6. Timo Harju
1892, 7. Peter Nilsson 1821, 8. Jan Blomkvist 1448, 9.
Laila Leppälä 1248 och 10. Kerstin Westman 905 g.
Herrar: Klubbmästare Dan Karlsson 25670 g!, 2. Pierre
Thorsen 18620, 3. Börje Johansson 16812, 4. Knut An
dersson 9555, 5. Ivar Eriksson 5592, 6. Per Eriksson
2854, 7. Sivert Wallberg 2750, 8. Evert Stillman 2400, 9.
Tommy Hägg 2267 och 10. Lennart Norr 2047 g. 97
tävlande vägde in och prisbelönades, Samuli Peltola
dessutom för största fisk: 991 g!

Klassegrarna i KM-Metet, fr v Dan Karlsson, Britt
Inger Stillman, Pirjo Ehnlund och Ann-Katrin Ehnlund.

Klubbens storskyttar, Sivert Wallberg och Elis West
man, har kvalificerat sig till Riksmästerskapet i Umeå
den 13 september!

- Bertil Gybrant på vår ekonomiavd tillhör våra hur
tigaste "hurtbullar": Deltog under semestern för tredje
året i det verkliga motionsprovet kring Nijmegen i Hol
land. Sträckan gäller fyra dagsmarscher i följd om vard
era 40 km! Att vederbörande återkommit i tjänsten vid
god hälsa intygar

L Johansson
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GUSTAVSBERG

Födda
3/5 Karl Fredrik son till Karl Lennart Stenqvist o.h.h. Christina

Margit Anita f. Torheden, Nelsonst. 13
4/5 Fredrik Tobias son till Valmore Sega o.h.h. Inga-Britt f. Nils

son, Björnskogsv. 56
4/5 Sofia Erika dotter till Nils Mats Gadd, o.h.h. Britt Inger Su

sann f. Öberg, Renv. 8
5/5 son till Yrjö Kauko Kalervo Heiskanen o.h.h. Irma Kyllikki f.

Jankkila, Skyttev. 17
5/5 Lidija dotter till Bosko Kovacevic o.h.h. Nada, Höjdg. 5

13/5 Mia Marika dotter till Hemmo Martti Yli-Alho o.h.h. Pirjo Ka
arina f. Tuominen, Meitens v. 17

17/5 Son till Rolf Harry Selberg o.h.h. Mona Margaretha f. Eriks
son, Älggårdsv. 22 c

26/5 dotter till Åke Engström o.h.h. Annlen Ingegärd f. Bast, skyt
tev. 21

6/6 son till Lars Henrik Persson o.h.h. Lena Kristina f. Minne
gård, Allev. 10

6/6 dotter till Adolfo Grassi o.h.h. Edda f. Farinelli, Gamle Svar
tens v. 5

10/6 dotter till Vincenzo Poire o.h.h. Lena Elisabet f. Svensson,
Gamle Svartens v. 7

15/6 dotter till Miroslav Zlatanovic o.h.h. Gordana f. Dimitrievska,
Nelsonst. JO

16/6 Anna Charlotta dotter till Daniel Bertil Ottomar Ström o.h.h.
Yvonne Margareta f. Jonsson, Skyttev. I 3

17/6 son till Rolf Evert Talling o.h.h. Elsa Ingrid Elisabet f. Hen
riksson, Allev. 6

28/6 son till Kauko Juhani Saarela o.h.h. Helena Inkeri f. Uusitalo,
Hästhagsv. I

13/7 son till Tapio Matias Tikkala o. Ulla lrmeli Rolf, Nelsonst. I 2
15/7 dotter till Carl Fredrik Ragnar Grönhagen o.h.h. Barbro Rose

Mari f. Frennesson, Skyttev. 20
17/7 son till Rolf Gustaf Pannert o. Inger Christina Björklund f. Del-

lenvall, Älggårdsv. 26 E
20/7 son till Mona-Lisa Chistina Elisabeth Wik, Farsta gärde 20
21/7 son till Eva Kristina Forsberg, Nelsonst. 4
26/7 dotter till Bengt Lennart Karlsson o.h.h. Maud Inger Marga

reta f. Johansson, Skyttev. I 5
27/7 dotter till Tore Hasse Göransson o.h.h. Helena Viola f. Säll,

Ekorrv. 6

Vigda
3/5 Boris Edmund Djupdahl o. Monica Elisabet f. Wanngård

I 7/5 Nils Åke Olausson o. Kerstin Kristina f. Nilsson

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Ellbegängelsebyrå AB
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17/5 Erik Valfrid Almer Berlund o. Anna Birgit Sofia f. Andersson
17/5 Bertil Jan Erik Larsson o. Linnea Inga-Lill f. Jansson
24/5 Luciano Mazzanti o. Lucia Kristina f. Bassetti

7/6 Jan Helmer Molund o. Gun Marianne f. Karlsson
14/6 Pasi Ensio Naula o. Dagmar Birgitta f. Wik
14/6 Tommy Sigvard Johansson o. Karin Marianne f. Andersson
19/6 Rolf Andre Hansson o. Anita Mona Elisabet f. Rundgren
20/6 Urho Kalevi Kettunen o. Auli Eine Marjatta f. Eronen
25/6 Svante Tommy Lindblad o. Anne Ly Antonie f. Metsalo
28/6 Hans Sture Magnusson o. Barbro Anna-Marie f. Svensson
29/6 John Reinhold Fredriksson o. Kaino Sinikka Kupila f. Heikki-

nen
12/7 Heikki Antero Vessman o. Arja Helena f. Roiko
12/7 Seppo Juhani Joki o. Anita Hannele f. Roiko
12/7 Antti Johannes Hakkola o. Anne Maria f. Uusi-Pantti
20/7 Lars Gunnar Tanttari o. Kaija Kaarina f. Karhu

Döda
19/5 Gunnel Margareta Elisabet Lindberg f. Jonsson, Värmdög 4,

57 år
3/6 Knut Erik Blomqvist, Gustavsgården, 85 år

11/6 Svea Sofia Malm, Åsv. 18, 74 år
I 3/6 Carl Tage Bjurling Hästhagsterr. 5, 62 år
13/6 Eva Albertina Larsson f. Vetterberg, Övre Stenhuset, 85 år
16/6 Erik Ragnar Björkström, Meitens v. 19, 62 år
22/6 Rut Maria Norberg f. Andersson, Tallv. 1, 64 år
24/6 Gunhild Maria Kropp f. Svensson, Mariaplan 6, 74 år
27/6 Ester Maria Nilsson, Gustavsgården, 80 år
30/6 Johan Hilmer Johansson, Björnskogsv. 72, 75 år

4/7 Erik Olov Leonard Mehlqvist, Munkv 3, 67 år
21/7 Karl Börje Thelberg, Grindstugärde F 34, 30 år

6/8 Karin Ingeborg Wikström, f. Vallin, Renvägen 55, 54 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Sön-och helgdagar kl. I I Högmässa (varannan gång, som regel, med
Nattvard.) Första söndagen varje månad är församlingens särskilda
dopdag, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl.! 1. Närmaste dopdag
blir Mikaelidagen 5 oktober, då Högmässan också firas som familje
gudstjänst och Ceciliakören medverkar. Det är önskvärt, att Dop i så
stor utsträckning som möjligt förläggs till dessa anordnade dopda
gar, som ger den bästa utformningen av Dopet.

Torsdagar kl.19.30 är det i kyrkan bön och bibelläsning.

Lördagar kl.18 Orgelmusik. Någon gång i månaden ordnas musik
andakt i annan form.

BARN-OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Barnens Kyrktimme startar söndagen den 7/9 med Familjeguds
tjänst i kyrkan kl. I I och blir sedan varje lördag kl.10. Kyrkbilar från
Lugnet, Munkmora, Hovvägen, Terrassen, Mörtnäs, N.Lagnö och
Aspvik kl.9.40.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 409490



INGARÖ

Födda
12/6 en dotter till Bengt Gunnar Ragnar Timgren o.h.h. Gerd Inga

lill f. Söderberg från Slingerstigen 66
4/7 en son till Karin Elisabeth Rylander från Pastor Ödmans v 16

Vigda
19/5 Kurt Thomas Lindgren och Greta Inger Marianne Ömossa från

Mäster Palms v 16
17/5 Sven Alvar Furevik och Yvonne Linnea Hård från Hanskroka
28/6 Rolf Vilhelm Stenbom från Barnviksnäs och Lilian Elsa Bir

gitta Karlsson från Nacka församling

Döda
11/6 Sven Leonard Löfbom från Gustavsgården (tidigare Edsberg)
11/6 Erik Johan Forsling från Pastor Ödmans väg 6
21/6 Karl Gunnar Andersson från Baggensnäs

Gustavsberg

Barnfilmklubben torsdagarna 9/10, 6/11, 4/12 i Munkmora fritids
gård kl.15-16.

Vardagsverksamhet (juniorer) i Lugnets lekskola tisdagar
kl.18-19.30 med lek, pyssel, hobby, andakt mm.

Ev. vardagsverksamhet också i daghemmet Nelsonstigen 2.

Barnfilm i Hästhagsskolan torsdag 4/12 kl.16.30-17.30 samt
hobby-och sagokvällar tisdagarna 21/10 och 18/11 kl. 18-19.30.

Barnteater kommer att övas i samarbete med SKS.

Kyrkans Ungdom startar för hösten med en återsamling av 1975 års
konfirmander den 4/9 i Ingaröhemmet, Ingarö.

Film för ungdom i Ekedalsskolan den 24/9, 5/11 och 3/12 kl. I 9.30
och den I 8/10 blir det "frågespår" mm, som startar vid kyrkan
kl.19.30.

Bibelstudium för ungdom den 15/10 kl.19 i kyrkans tomrum, även
den 12/11 och 10/12.

Utflykt mot "hemligt mål" den 22/10 med samling vid kyrkan kl. I 9.

Teater den 19/11 kl.19.30 i Munkmoraskolan.

Kyrkospel kommer att övas i samarbete med SKS.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
börjar söndagen den 5/10, Mikaelidagen, med upprop i samband
med Familjegudstjänst kl. I I. Ungdomar födda 1962 eller tidigare är
välkomna att deltaga.

Upplysningar om barn- och ungdomsverksamheten genom ung
domssekr. Karl-Erik Cederlund, tel.300 52 eller 08/742 24 07.

Ingarö församling
En återblick på sommarens verksamhet visar mycket att med tack
samhet glädjas åt:

Sommarbyn i Skälsmara samlar t ex fler deltagare för varje år. Ett
40-tal barn och ungdomar deltog i år i verksamheten och kvällssam
lingarna drog en månghövdad publik till det idylliska missionshuset.

Sykretsens försäljning tycks också kunna slå nytt rekord för varje
år. Det strålande vädret den 2 juli gjorde sitt till för att resultatet den
na gång skulle bli drygt 12 000 kronor - mest gjorde dock de oför
trutet arbetande damerna i syföreningen.

Nu är det dags att se fram emot höstens verksamhet:
Högmässa blir det som alltid varje sön- och heldag kl 11.00
Helgmålsbön hålles första lördagen i varje månad kl. 18.00
Barnens Kyrktimme varje lördag kl. 9.30 fr o m 13 sept.
Jngarö Kyrkliga Sykrets samlas varannan onsdag kl. 13.00.
Försam/ingsaftnar, Studiecirklar samt övrig Barn- och Ung-

domsverksamhet presenteras i det församlingsblad som utsänds i bör
jan av september.

ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSUNDERVISNING
mottages på pastorsexpeditionen under september månad. Lektio
nerna kommer att hållas lördagsförmiddagar i Ingaröhemmet fr o m
mitten av oktober fram till april-maj. Undervisningen står öppen för
alla ungdomar i skolans årskurs 7 eller äldre. Särskild inbjudan ut
sänds till alla i aktuell ålder.

Lennart Lundquist

KÖRVERKSAMHET
Förutom kyrkokören (blandad kör) och Ceciliakören (barnkör) star
tar i höst en Ungdomskör. Körerna medverkar i församlingens guds
tjänster. Ledare för alla körerna är musikdirektör Hans Björklund,
som lämnar upplysningar och tar emot anmälningar.
Tel.08/40 49 15.

STUDIEVERKSAMHET
pågår under hösten i samarbete med SKS (Sveriges Kyrkliga Studie
förbund). Bl a en studiecirkel om London med början 9/9 och sedan
7/10, 4/11 och 2/12 kl.19-21 i lokal som meddelas deltagarna. Cir
keln avslutas ev med resa till världsstaden i vår.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
börjar ny termin tisdagen den 16/9 kl.19.30 i Kristallsalen. Samling
sedan varannan tisdag. Förutvarande och nya deltagare välkomna.

Vid dragning i Kyrkliga Arbetskretsens lotteri den 10 juni 1975 ut
föll de hemliga vinsterna sålunda: 1) Brudkista nr 6666, 2) Dukat
bord m m nr 4666, 3) Eltäcke nr 5666, 4) Handbroderat lakanset
med örngott nr 5333, 5) Handmålad tavla nr 6333, 6) Linneduk med
servetter nr 333, 7) Hemvävd löpare nr 3666, 8) Overlakan och örn
gott, handvirkad spets nr 1666, 9) Broderad kudde 45x45 nr 4333,
10) Broderad kudde 35x55 nr 666, 11) Hink med konserver nr 2333,
12) Väggvepa, blommotiv nr 3333, 13) Väggvepa, julmotiv nr 1333,
14) Hink med konserver nr 2666.

Hans Ekström

TACK
Ett hjärtligt tack till fabriksledning och arbetskamra
ter, vänner och bekanta för all vänlig uppvaktning på
min 50-årsdag.

Marina Pilotto
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PÅ LÄTT SVENSKA
Fler får fast lön
Vilket är bäst - fast lön eller ackords-lön? Under de se
naste fem-sex åren har man talat mycket om det. Mel
lan 80 och 90 procent av medlemmarna i Metall, Fa
briks och Pappers vill att ackorden ska bort. De tycker

. att fast lön är bättre. Det är också fler som får fast lön nu
än tidigare.
Fast lön=t. ex. lön per timme, per vecka eller per må

nad.
Ackords-lön=lön för varje sak, som man gör. Den

som arbetar fort tjänar mer än den som arbetar sakta.
Raka ackord=ett fast pris för varje sak som man gör.
Bland-ackord=20-80 procent fast lön, resten ack

ordslön.
Premie-lön=en ganska hög fast lön, resten (10-15

procent) ackord.
Metall, Fabriks, Pappers etc är kortare namn för Me

tallindustriarbetareförbundet, Fabriksarbetareförbun
det, Pappersarbetareförbundet etc.

Tidskriften* Fackföreningsrörelsen har frågat 12
LO*-förbund, vad de tycker om löneformerna. I alla för
bunden (med tillsammans nära 80 procent av LO-med
lemmarna) går man mer och mer över från raka ackord
till bland-ackord och premielöner! Men nästan alla för
bunden tycker, att blandackorden bara får vara en "sta
tion" på vägen till fasta löner.

I en del förbund har man inte alls så mycket ackords
löner som tidigare. Det visar siffror för tiden 1969-74: I
Gruv gick ackordsvolymen ner från 50 till 7,9 procent, i
Pappers från 91,8 till 64, 1 och i sockerindustrin från 69
till 8 procent.

Förbunden har arbetat mycket under 1970-talet för
att få ge medlemmarna fasta löner. Nu finns det be
stämmelser om månadslöner i många avtal*, t ex för
Kommunal. Trä, Pappers, Metall och Beklädnads.

Ett par av de förbund som man frågade ville ha kvar

ackordslönerna. Det var Byggnads och Livs. I Bygg
nads tycker man att ackordslönen passar bäst för arbe
tet på ett bygge.
LO* skriver bl a så här om ackordslön:

• Ackorden delar upp arbetarna i små-bitar. Arbetar
na kan själva inte bestämma, hur de ska göra påjobbet.
• Ackords-arbetarnafår svårare och svårare att tjäna
mer. Men de tjänar genast mindre, när det är stopp ifa
briken.
• Arbetarna råkar lättare ut för olyckor.
• Det blir mer stress* i jobbet.
• Man tänker bara på hur mycket man själv tjänar.
Man försöker inte hjälpa varandra.
• Ackorden gör att arbetarna inte försöker förbättra
något i arbetet eller på arbets-platsen.
• Arbetare och företags-ledning (chefer) misstror var
andra. ("De ordnar det bäst för sig själva och tänker
inte på oss!" säger man).
• Mycket tid går till att klara ackordstvis-ter (=när
man tycker olika om hur ackordet ska vara).
Det största problemet medfast lön är, att arbetarnas

löner då kan komma efter andra gruppers löner under
avtals-tiden. Man måste tänka på det, så att man kanju
stera* dem.

LO tycker att man ska arbetaför ett system medfas
ta löner. Men man ska ha kvar ackordslöner för dem,
som vill ha det.

ORDET BETYDER
*tidskrift-en-er=en tidning som kommer ut t ex varje vecka eller var
je månad.
*LO=Landsorganisationen i Sverige (från 1898). Många fackför
bund är medlemmar i LO, tex "Metall"(= Svenska Metallindustri
arbetareförbundet). Nästan alla metall-arbetare är med i Metall.
*avtal-et Ett avtal är alltid mellan två eller flera parter (tex personer
eller företag). Man förhandlar (talar) med varandra och kommer
fram till, hur man ska göra. Sedan skriver parterna sina namn på ett
papper och avtalet är klart.
*stress-en. Det är mycket stress i arbetet, tex om alla måste arbeta så
fort att de aldrig hinner stanna och prata.

Tack
För allt deltagande vid min Makes och min Faders Sven
Löjbom, bortgång och för den vackra blomstergärden
vid hans bår vill viframföra vårt tack till Gustavsbergs
Fabriker, Veteranklubben, Gustavsbergs och Ingarö
Pensionärsföreningar, Ingarö Soc.-dem. förening, Inga
rö Folkets husförening, släkt och många vänner.

Gerda Löjbom
Lennart

Ett varmt tack till alla för bidrag till cancerfonden och
för blommor vid vår kära Karins bortgång.

Gert och Gert-Ove Wikström
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Vårt varma tackframföres härmed till släkt, vänner och
pensionärsföreningenför den vackra blomstergärden vid
Gunhild Kropps jordfästning.

Assar Kropp
Britt Birgit

För alla bevis på vänlighet och deltagande vid vår älska
de Ruth Norbergs bortgång ber vi att till släkt, vänner,
arbetskamrater, Gustavsbergs Fabrikerfåframföra vårt
innerliga tack.

Erik
Gullvi och Jan mfam.



Axelväska Puma Vävburen plast. Två
fack med dragkedja och sidofack.
Ställbar axelrem. Ljusbrun, blå, vin-
röd eller svart . . 25:95

Domus

Handla konsumentägt!

Titta på etiketten när du väljer motionsskor!
Motionsskor i Domus är indelade i olika använd
ningsområden. KFs skolaboratorium har testat och
grupperat skorna.

Motionssko i nylon. förstärkt med mockaspalt.
Gummisula och skinnklätt hälgrepp. Förstärkt
tåparti. Blå/vit. Sil 28-46 ... . 51:75

Gymnastiksko Canvas med slitstark gummisula.
Vit och blå. Stl 28-41 12:75
Motionssko Skinn med gummisula. Skinnklätt
hälgrepp. Blå/vit. Stl 28-46 .. .. . .51:75

Axelväska Tretorn Vävburen plast. Dubbla
fack invändigt och sidofack med dragkedja.
Bärhandtag. Blå, röd eller svart . ..... . 44;50

Träningsoveraller:
Herr: polyester/bomull, 4 färger.
Cl 160-170 79:- herrstl 89:

Dam: Crepenylon/bomull,
3 färger. Stl 36-46 110:-
Barn: Crepenylon/polyamid.
3 färger. Cl 130-160 ..... 89:75

KF har tillsammans med
Svenska Gymnastikförbundet
tagit fram ett gymnastik
klädesprogram. I programmet
ingår flera olika modeller an
passade till olika gymnastik
grenar.
Bl a gymnastikdräkt i elastisk
Spinlon. Stl 36-46, finns i flera
färger .... . . . . . . . . . . . . .28:75



Varje byggbar hyllav
sats av den större ty
pen har plats för 16
fulla helryggspärmar
eller ca 32 ringpärmar.
Den mindre hyllavsat
sen rymmer 12 resp
ca 24 pärmar.

Materialet i hyllavsat
ser och delningsväggar
är slagtålig polystyren
plast i hög kvalitet.

Artikelnr:
Större hyllavsats 9726, mindre hyllavsats
9725, delningsvägg till båda 1392,
golvfotställning 9727, bordsfot 0731.

Avsatserna är indelade
ifyra avdelningar,
vinkelställda 90° mot
varandra.

Varje avdelning har
sju spår så att del
ningsväggarna kan
flyttas och indelningen
ändras.

Fotställningen är gjord i
aluminium och hjulen är
rullagrade, vilket gör det
lätt attflytta stället.

Pärmkarusellen-en fyndignyhet
Den är praktisk och snygg i det moderna kontoret,
inte minst i kontorslandskap. Den är byggbar i fle
ra avsatser och varje hyllavsats är vridbar för sig.
Karusellen ger plats för massor av pärmar i över
skådlig placering på liten golvyta. Pärmarna kan
nås från flera skrivbord samtidigt. Hela enheten går
på hjul och är lätt att flytta. Karusellen finns också

som bordsmodell (from våren 1976). Hyllavsatser
na finns i en större typ med yttermåtten 560 x 560
mm och i en mindre typ (from våren 1976) med
måtten 490 x 490 mm. Bägge storlekarna passar
såväl golvfotställning som bordsfot. Hyllavsatser
och delningsväggar finns i färgerna gult, orange
och brunt.



 ه، رعد
٤٣

 مؤن
 برممي4٠



GUSTAVSBERGAREN

Årgång 33 nr 5
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Engströmer
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro
27 51 73-3
Övriga i redaktionskommitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12: utlandet 15:
Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB
Karlskrona 197 5
Pris 2:25

UR INNEHÅLLET:

Rune Johanssons tal
på Nationalmuseum 2
Red. kommenterar 3
Företagsnämnden 4
Gustavsberg 150 år 6
Pensionärer 8
Ur 30- och 40-talets fotoalbum 10
Skärgårdsmuseet 12
Saltstänk 13
Bevara Gustavsberg 14
Sveriges Magasin 16
Konsum Domus 18
Gustavsbergsprofiler 19
25-mannaorienteringen 20
Mölntorp 22
Volleyboll 24
B ildorie nteri ng 25
Dricker Du kaffe eller te 26
Jubileums- och jultallrikar 27
Pastorsnytt 28
På lätt svenska 30

Omslag: Skärgården kring Munkö

2

Utdrag ur industriminister Rune Johans
sons tal vid öppnandet av nationalmusei ut
ställning

GUSTAVSBERG 150 ÅR

"Så vitt jag vet är det första gången vår svenska industri
så direkt blivit utställningsföremål på Nationalmuseum
som nu sker i samband med att Gustavsberg firar sin
150-åriga födelsedag. Men samtidigt tycker jag att den
na utställning ligger väl i linje med hela utvecklingen i
vårt moderna industrisamhälle. För våra industriföre
tag gäller det numera inte bara att ha en ur strikt teknisk
och ekonomisk synvinkel effektiv produktion. I lika hög
grad gäller det för företagen att ta hänsyn till männi
skornas krav på god miljö, färg och form - det estetis
ka. Man kan säga att den industriella formgivningen -
eller designen som den också kallas - är inriktad just på
att tillgodose funktionella och estetiska krav under hän
synstagande till tekniska och ekonomiska faktorer. In
dustriell formgivning rör nu inte bara de industrier som
man brukar förknippa med stort estetiskt innehåll -
glas-, möbel-, teko- m f1 - utan i lika hög grad exempel
vis verkstadsindustrin."

Rune Johansson talade också om den utredning som
gjorts inom Industridepartementet och som presentera
des förra året och visar att formgivningen, särskilt inom
mindre företag - är underutnyttjad, vilket kan bero på
bristande information om design. Därför föreslår utred
ningen att statliga stödåtgärder sätts in för att stimulera
designarbetet. En försöksverksamhet har inletts bl a i
Eskilstunaområdet, där fem industrier med produktion
av handverktyg har valts ut. Industriministern framhöll
också Svenska Slöjdföreningens och Föreningen Sven
ska Industridesigners viktiga uppgifter på detta område.

"Med dessa ord vill jag rikta mig till N ationalmu
seum, som så vällovligt tagit upp detta tema i sitt utställ
ningsprogram och jag hoppas att industripolitiken även
framöver kan få utrymme i Nationalmuseums verksam
het."

"Jag vill också rikta mig till utställningsföremålet
Gustavsbergs Fabriker. Genom företagets framsynta
planering och skickliga ledning, dess förståelse för form
givningens betydelse kan vi här i dag beskåda svenska
produkter med hög kvalitet och höga funktionella egen
skaper samt en tilltalande konstnärlig utformning - pro
dukter som kan möta den internationella konkurren
sen."



Det är bara att se sanningen i ögonen, vintern är före
stående. Skeviksgatans blomsterrabatter har gett vika
för frostangreppen och Grindstugatan bjuder på sin sed
vanliga mjuka höstmatta av allehanda blad i de mest
sprakande färger och i Farstaviken gungar vemodigt
några få kvarglömda båtar vid bryggorna.

Vårt Jubileumsår närmar sig sitt slut och de största
begivenheterna är till ända. Firandet av vår 150-åriga
tillvaro har verkligen gett eko i massmedia. Det har skri
vits spaltkilometer och TV har som pricken över i gett
oss en hel timma i Sveriges Magasin. Mittuppslaget vi
sar en hel del bilder från inspelningarna. Mycket var
bandat i förväg men mest direktsändes från Målarsalen.

Vi har haft stor vernissage på Nationalmuseum. en ut
ställning, "Gustavsberg 150 år" öppnades av industri
minister Rune Johansson, i närvaro av kungen, den 7
okt. Många var inbjudna och alla kom tydligen. Det blev
rekorddeltagande, så att de flesta aldrig kom fram till
öppningsceremonin utan fick avvakta i trapporna. Om
invigningen berättar Margareta och även om uppvakt
ningen av "födelsedagsbarnet" tidigare samma dag, då
blommor och gåvor strömmade in till mottagningen i
Kyrksalen.

Nio pensionärer har avtackats på Säby när sensom
maren var som vackrast. Ur 30-och 40-talens fotoal
bum har vi lånat bilder, som kommer många att minnas
sina unga år. Vi har besökt Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
och det var en charmerande upplevelse. Med anledning
av Byggnadsvårdsåret har vi haft en utställning vid Ke
ramiskt Centrum sedan mitten av september. Den gav
oss lust att ta reda på hur det gick för vår återvunna
Mariagata, som räddats från rivningshotet och går mot
en ny framtid.

Orientering hör till Gustavsbergs stora idrotter och vi
är bortskämda med många och omfattande tävlingar i
våra skogar. En av de största gick i slutet av september,
25-mannakaveln med 52 startande lag, vår fotograf var
där.

En gustavsbergsprofil, Sven Jonasson, berättar Tor
sten Rolf om, Konsum vill locka med oss i en kurs om
"Våra folkrörelsers framtid", Mölntorp har mycket att
förtälja från Kolbäck sån och mer kan ni hitta om ni har
lust. Ha det så bra, vi ses i Julnumret som kommer till den
långa, sköna julhelgen. Vi ses!

Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 9 september 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 13.00-16.45

Allmän översikt
Inledningsvis konstaterade Bo Broms att vårt land befinner sig
mitt uppe i en internationell lågkonjunktur, där vissa områden
drabbats mycket hårt bl a exportnäringarna. Byggsektorn har
också gått tillbaka, men starka lokala skiftningar råder. De
kommunala investeringarna har också minskat.

Nybyggnationens minskning kompenseras till stor del av
utbyten och moderniseringar. Allmänt sett förväntas en kon
junkturuppgång först i mitten eller mot slutet av 1976.

I oktober månad väntas myndigheterna genom AMS få
igång ett antal stödåtgärder, som ger positiv effekt även för
oss.

Trots den allmänna lågkonjunkturen har vi en förvånans
värt hygglig situation på vissa områden. HPF har fortfarande
god efterfrågan och ligger över budget. SPF har svårigheter
att hinna med leveranserna, men ligger något efter budget.
BKF måste fylla på sitt lager av kar något för att klara det
stopp som kommer att ske i höst p g a ombyggnaden i emalj
verket. PLF redovisar icke tillfredsställande produktion och
försäljningen har minskat.

I Oxelösund har efterfrågan på tryckrör avtagit, och vi be
höver öka lagret av normalrör.

Efterfrågan på Fristads produkter går något i vågor. Drä
neringsrören torde ej komma upp i 197 5 års budget.
Mölntorp har en hygglig produktion och efterfrågan av ex

portdiskar har ökat. Tegel som byggnadsmaterial är på väg att
återvinna sitt anseende, men för Mälardalens del är Bergs
brunna idag det enda rationella bruket.

En utredning om våra produktionsresurser pågår.
Bo Ekström, YVS-försäljningen, bekräftade VD:s syn

punkter i stort och nämnde dessutom att pumparna som till
verkas av Perfecta-Silenta har en stark efterfrågan och Ru
ben Edqvist menade att den verksamheten måste knytas ännu
fastare till Gustavsbergsfamiljen.

Halvårsbokslut
Ruben Edqvist gav en utförlig analys av bokslutet den 30
juni 1975. Han nämnde att KF:s soliditet och likviditet för
sämrats under trycket av sämre konjunkturer. I längden går
det ej att låna upp kapital, utan en starkare självfinansiering
måste uppnås. Vårt halvårsbokslut ligger under budget, men
en förbättring gentemot 1 :a kvartalet har skett. Fortfarande är
vi mycket beroende av att våra största enheter, SPF och Fri
stad går bra.

Justerad prognos för 1975 och 1976
Ruben Edqvist omtalade att vi gör täta ombedömningar av
våra prognoser och för 1975 och 1976 har vi tvingats revide
ra prognoserna nedåt. Bo Broms menade att lågkonjunkturen
avspeglar sig i våra revideringar, och Ruben Edqvist fastslog
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att vi måste ha en kontinuerlig översyn av kostnadsutveck
lingen samt utnyttja alla möjligheter till ökad volym och höj
da priser. Ledamöterna ställde en del frågor. Bl a undrade To
re Jansson om vi också måste hålla tillbaka investeringarna,
och Bo Broms svarade att lönsamma investeringsprojekt ej
kommer att läggas på is utan skall fullföljas.

Birger Andersson frågade hur man såg på underhållet och
fick svar att detta ingalunda fick eftersättas utan att vi måste
göra vad vi kan för att hålla maskiner och anläggningar i
skick.

Nya organisationer
Bo Broms presenterade den nya organisationsplanen som i
stort innebär att företaget indelas i fem resultatenheter. En
grundläggande strävan är att lönsamhetsaspekten skall ge
nomsyra organisationen. Han menade också att de anställdas
synpunkter torde få gehör då samarbetskommitteerna kom
mer att gå direkt under resp. sektorchef. Det blir nu AR-av
delningens sak att se till att planen genomföres. De båda nya
sektorcheferna för Porslin (=HPF-sektorn) och Plast gav en
kort presentation av sig själva. Bertil Samuelson, senast divi
sionschef i Margarinbolaget, kommer att svara för Porslin och
börjar den 15 februari 1976 och Agu Kriisa, senast tekn. dir. i
Bonniers, tillträder den 1 januari 1976 som sektorchef Plast.

Ledamöterna hade fler frågor kring den nya organisatio
nen, vilka besvarades av Bo Broms och Ruben Edqvist. På
avd. 205 :s förslag beslöts att en referensgrupp tillsättes för att
bidra till att kunskap och engagemang om den nya organisa
tionen genomsyrar företaget. Gruppen består av Ruben Ed
qvist, sammankallande, 2 repr. för företaget, 2 från avd 205, 1
från SIF och I från SALF.

Förslag från arbetsgruppen för
minskad personalomsättning
Ulla Billving redovisade bakgrunden till det utsända förslaget
och beskrev i korthet gruppens arbete. Speciella avgångskon
takter med anställda på väg att sluta, avdelningsträffar, fad
derverksamhet och rekommendation till samarbetskommitte
erna att utarbeta de lokala regler som krävs inom resp. enhet
avseende rekrytering och introduktion nämndes bland de ideer
som gruppen försökt föra ut.

Gösta Treskog presenterade förslaget som innebar att reg
ler för anställning och introduktion fastställes. Vid såväl an
ställning som introduktion finns tre intressenter, a) chefen/ar
betsledaren, b) personalfunktionen, c) arbetskamraterna.

Begreppet "arbetskamraterna" innefattade de fackliga or
ganisationerna som anvisar vägar och tillsammans med före
taget utarbetar praktiska lösningar. Gösta Treskog menade
att förutsättningen för en lyckad rekrytering och introduktion
är att de tre intressenterna är ense om formerna.

Gruppen ville också ha fullmakt att få utarbeta förslag till
ytterligare åtgärder för att reducera personalomsättningen.

Företagsnärnnden beslöt att referensgruppen efter samråd
med företagsledningen fastställer regler för rekrytering och in
troduktion vid anläggningarna i Gustavsberg.

Referensgruppen fick i uppdrag att söka komma med för-



Karl Erik Persson
Den 5 september utsåg KF:s förbundsstyrelse Karl Erik
Persson till verkställande direktör i Kooperativa Förbun
det. Han tillträder posten senast vid årsskiftet och blir då
också AB Gustavsbergs Fabrikers styrelseordförande.

Karl Erik Persson som efterträder John Sallborg är 56
år gammal och är sedan 1969 VD i Konsum Stockholm.
Han har ända sen sitt inträde i arbetslivet 1936, arbetat för
kooperationen.

Han är också ordförande i Kooperationens Förhand-

slag till ytterligare åtgärder som underlättar rekryteringen och
nedbringar personalomsättningen. Ruben Edqvist ansåg att
yrkesutbildning och inskolning är två områden som vi måste
satsa hårdare på för att behålla bra personal.
Referensgruppen fick slutligen i uppdrag att se över de ruti

ner som finns då det gäller tillsättning av arbetsledare.

Rapporter
Inkomna rapporter lades med godkännande till handlingarna.
Från avd 205:s sida väckte man åter frågan om att kollektiv
sidan ville vara representerad vid förmansträffarna. Frågan
diskuterades livligt, och det beslöts att den skulle utredas yt
terligare för ställningstagande på direktionen.

lingsorganisation och KF:s förbundsråd, styrelseleda
mot i KF, Folksam och OK-förbundet.

Riksdagsman Hans Alsen, KF:s styrelseordf., betonar
att avgörandet för styrelsens ställningstagande har varit
Karl Erik Perssons djupa förankring i kooperationen och
hans breda erfarenhet av kooperativ verksamhet i olika
former. Alsen understryker betydelsen av att beslutet fat
tats efter en ingående beredning i de demokratiska former
som kännetecknar våra folkrörelser. Representanter för
landets konsumentföreningar och de anställda via sina
fackliga organ har ställt sig bakom beslutet.

Nya medarbetare
AB Gustavsbergs Fabriker har beslutat om en ny organi
sationsplan, som i stort innebär att företaget indelas i fem
sektorer. Två sektorschefer är utsedda. Sektorchefen för
Porslin heter Bertil Samuelsson. Född 1936 i Göteborg
och numera bosatt i Ektorp.

Utexaminerades från Handelshögskolan i Göteborg
1962. Kommer närmast från Margarinbolaget i Stock
holm och en befattning som divisionschefför konsument
margarin, dessförinnan marknadschef i samma bolag.
Tillträder befattningen som sektorchef den 15 febr. 1976.

Till sektorchefPlast har utsetts Agu Kriisa. Född 1934 i
Estland, kom till Sverige 1948.

Ingenjörsexamen vid Tekniska Läroverket i Malmö,
kemilinjen. Handelsgymnasium, distributionsteknisk
gren, som privatist. Universitetsstudier i ekonomiska äm
nen vid TBV.

Kommer närmast från en befattning som teknisk di
rektör vid Bonnierföretagen i Stockholm, dessförinnan
överingenjör vid Sonesson Plast AB i Malmö under 8 år.
Varit vice ordf. i styrelsen för svensk polymerforskning vid
KTH, Stockholm.

Tillträder befattningen den 1 januari.

Nya frågor
Gunnar Lindgren, Fristad, undrade hur det avancerat med
VD :s förslag till speciellt anslag för bättre arbetsmiljö, och Bo
Broms svarade att frågan kommit i delvis nytt läge genom det
statliga miljöanslaget och att utarbetade anvisningar skall pre
senteras av Bertil Dahllöf då denne återvänder från sin sjuk
ledighet.

Ett tidigare beslut att Fristad skall få en utställningsmonter
med hushållsporslin så att de anställda skall se sortimentet för
personalinköp lovade Ruben Edqvist söka verkställa.

Avslutning
Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordf. samman
trädet.
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GUSTAVSBE
Den 7 oktober firade vi officiellt vårt 150-års-jubile
um. På eftermiddagen lämnade 45 gratulanter gåvor
och blommor till Bo Broms, som vid sin sida hade Rut
ger Martin-Löf, chefför KFs industrisektor och med
lem i KFs styrelse. Gåvorna står tills vidare på Muse
et innan dom så småningom placeras på olika håll i
Gustavsberg och dom andra fabrikerna.

På kvällen öppnades utställningen på Nationalmuse
um varsfasad upplystes av GUSTAVSBERG 150 AR
i orange neon.

Kungen var där och mycketfolk. Det var trångt och
svårt att höra, men hade man tålamod kunde man se
hela utställningen.

Bildenfrån en tom utställning visar en pastisch av en monter på
1897 års utställning med Kungavasen i all sin glans, medjugend,
parian och jasper och Kullan som utställningsvärdinna.
Rune Johansson invigningstalade och sa mycket, som ni kan läsa
på annat håll.



RG 150 ÅR
Kungen visades runt med Dag Widman, I :e intendent på konst
hantverksavdelningen, Rutger Martin-Löf, Bo Broms, Eva Nor
densson, då tf chefför museet, och Karin Björqvist kring sej.
Publiken var stor, det syns och Hilding hänger över räcketför att
plåta trängseln i trappan.
Fotografierna ifonden på bilden med nunnan representerar oss
alla, som jobbar i Gustavsbergs Fabriker. På podiet står "Pro
jekt"för ev tillverkning av Karin B, Margareta Hennix och Britt
Louise Sundell.
Överst t h dom tre invigningstalarna Eva Nordensson, Bo Broms
och Rune Johansson.
Hans Majestät väntar på Agneta Ubbe, som ska leda Gustavs
bergskören, som sedan sjöng lika vackert och spänstigt, som den
brukar.
Vår äldsta och största VVS-kund, Ahlsell & Ågren, represente
rad av Sven Östling som överlämnar en glasskulptur av Vicke
Lindstrand.
Erik Hammarlund Upsala-Ekeby AB lämnar ett rosaskimrande
jätteägg av Sylvia Leukowius, Rörstrand.
Och Arne Johansson, Birger Andersson och Kurt Hagelin en
strong glasskulptur av Sven Palmqvist.
Foto: Leif Andersson, Hilding Engströmer, Sven Nilsson.
Layout: Jan Calderon



Sju vackra flickor på Säbys trappa fr v nedre ra
den, Magda Bråttum, Karin Lindberg, Sonja Ny
man,
övre raden, Elna Axelsson, Sara Andersson, Ag
nes Ullberg, Karin Johansson.

Sjuflickor i en rad med blommor och blader. Vid en
avtackning på Säby när sommaren led mot sitt slut
men friheten vinkade bakom hörnet. Arbetsdagen
hade varit lång men nu kom tiden då man kunde
gripa tag ifritids intressena och umgås medfamilj
och vänner.
MAGDA BRÅTTUM började 1935 på HPF. På
Benporslin har honjobbat, hos Sigvard Söderlund.
Magda är Ingaröflicka och kunde berätta mycket
om Säby Säteri där avtackningen skedde. Hon och
hennes redan förut pensionerade make låter sig
gärna lockas av stugan i Dalarna.
KARIN LINDBERG kom till fabriken 1942 och
harjobbatpå Gamla avdelning 5, HPF. Den mesta
tiden har hon också ägnat åt Benporslin. Kommer
säkert inte att ha några fritidsproblem.
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Avtackning
på Säby

Den tredjeflickan är SONJA NYMAN, började här
1939 på sommaren, kom till Flint, HPF. Har syss
lat med otroligt mycket storgodsputsning under sin
långa tid här. Ärfödd i Stöde och gift med Kalle.
Darra månde abborrarna vid Ormskär och Brun
skär när Sonja och Kalle blir ledigaför båten och
fisket.
ELNA AXELSSON, gustavsbergsflicka, började
som 15-åring i fabriken. Aret var 1928 och fabri
ken var HPF och där har hon stannat hela tiden.
Deflesta åren har hon ägnat sig åt målning men

de sista 15 har hon sorterat massor av tallrikar,
koppar och fat.
SARA ANDERSSON är veteran med drygt 50 års
anställning på HPF. Hon har arbetat troget i Pack
boden och senare på Nya lagret. Hur mycket pors
lin som Sara packat under årens lopp kan ingen
räkna ut.
Maken Erik har redan vanan inne som pensio

när och vet hur de två bäst skall använda pensions
tidensfrihet. Mest blir det nog båtfärder till stugan
på Uvön i Nämdö fjärd.
AGNES ULLBERG har varit cromotryckerska
den mesta tiden, hon började på HPF 1948. Den
sista tiden har hon sorterat porslin. Det blir säkert
stugan i Mörtnäs som blir det käraste måletfram
över.
Den sista flickan påfotot heter KARINJOHANS
SON och kom hit redan 1933 från Sollerön. Har
varit Flint och HPF trogen. Jobbade på Flint ända
fram till 1973 då honflyttade över till Konstavdel
ningen.

Vi hurrar minst sju gångerför sju kvinnors stron
ga arbetsinsats och önskar ett varmt lycka till med
"fritiden".



LISA ÅKERSTRÖM anställdes på "Tvätten"
1943 och blev föreståndare där 1962 efter Anna
Larsson. Det är ett otal klädesplagg av olika slag
som hon har tvättat åt gustavsbergarna under årens
lopp. För att inte tala om alla handdukar och ar
betskläder från fabriken som åter blivit skinande
och rena efter behandling hos henne och hennes ar
betskamrater på Gustavsbergstvätten. Hon har på
ett föredömligt sätt hållit ihop sin lilla avdelning
och skapat en fin stämning på arbetsplatsen.

Lycka till och tack säger vi.

HÖST
På ödsligmo hör ljungens
klockor ringa till stilla andakt
i naturen en liten fjäril där
på lätta vingar ses flyga upp mot skyn.

I skogens dunkelgröna djup
små blommor somnat in
till bäckens stilla brus
och höstens kalla vind.

Snart gula löven dalar ner
och träden kala står
det är så långt ännu till vår
då allt i fägring åter står.

ANNA

FABIAN BERGLUND, norrlandsgrabb, Kilafors
pojke, fd kolare har åstadkommit mycket träkol i
sina unga år. Kom till oss 1947 och har mestadels
jobbatpå SPF. De sista tio åren på SPFs lager. Får
inga bekymmer med fritiden eftersom han tycker
om motion och att hålla sig i form.

Och tar givetvis gärna en tur till Norrland då och
då i sin kära Saab. Lycka till!

Ny skomakare i STENHUSET
Skoreparationer - Blixtlås

Skridskoslipning
ZANI AGUSTINO
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Ur 30-40-talets
Här tv ser vi vår stolta brandkår under övning i september
1944. Brand-Nisse Nilsson ledde övningen (i hatt längst
tv). Någon namnlista finns inte men några känns igen,
Sven Ullberg i förgrunden, bakom honom Arnold Sjö
lund, John Pelle, Gunnar Ödman och Erik Karlsson.

1 gamla gymnastiksalen på Ekedal, hölls folkdansöv
ningar 1942. Gösta Dahlberg ledde dansen, han syns i be
redskapsuniform t hpåfotot här bredvid. Husetdär detta
begav sig byggdes 1883 som kyrka med sakristia och läk
tare. När Gustavsbergs kyrka stod klar 1907 blev denfor
na kyrkan gymnastiklokal. Byggnaden revs ijuni 1953.
Musiken tillfolkdansövningarna stod Bertil Pettersson
och FolkeA nderssonför. Här möttes infödda och invand
rare i glad gemenskap. Att nämna alla vid namn går inte
men många känns igen, Kelten Johansson, Eva Nyström,
Sonja Hellberg, Tage Andersson, Nelson, alla gustavs
bergsfödda, Ursula Printzfrån Syd-Tyskland, Bertil Pe
tersonfrån Hofmantorp, Elsa Lundfrån Dalarna, Mitzi
och Villafrån Italien,ja t o mEdla Sofia harGöstafåttpå
knä, det var tider det.

Vill ni se Gustavsbergs Fabrikers stolta guidehär i början
avfyrtiotalet? Inte en kvinna så långt ögat når. Stiliga
gossar, som vid det här laget gått ipension ellerplanerar
den, några har lämnatjordelivet, två har sökt andra verk
samhetsfält.

Första radenfr v Harry Pettersson, Sven Jonasson, Edvin
Lowndes, Karl Berlin, Erik Nilsson, Bertil Andersson,
Harald Persvret, Erik Karlsson.

Andra radenfr v Anton Kock, Bertil Severin, Kurt Säf
ström, Axel Unden, Malkolm Olsson, Herbert Berg
schöld, HermanFall, Erik Wadström och Egon Jägbäck.

Den sista bildenpådenna sida är en sommarskön bildfrån
Klubbudden. Wilhelm och Gabriella Kåge vid båten.

40-talets oro avspeglas inte i dessa rätt idylliska foton
från tiden under och efter kriget. Det är egentligen bara
Gösta Dahlbergs beredsskapsuniform, som skvallrar om
tidens allvar.



glada fotoalbum
1930 var nummerrevyernas decenniumframförandra och
även Gustavsberg var med i den glada leken. AckeBjörk
man var revykungmedden äran och många entusiastiska
amatör.er ingick i hans gäng. Gamla Folkan som revs i
börjanpå60-talet, hade en bra scenförändamålet och här
följer några bilder som vifått av Ivan Berglind.

Påförsta bilden ser vi Birger Thunström, som sjöchar
mör tv tillsammans medNina Viberg, Ebba Jonsson, Rut
Björkman, Margit Fall och Sonja Stålkrantz.
Detta är ettfotofrån revyn 1934. Fr v Landis Andersson
som GustafV, John Johnsson, RagnhildBox, Ivan Berg
lind, Erik Sjökvist, Herman Fall, Axel Fall, Aina Lin
dahl, Gustav Roas.

Mellanraden fr v Gunnar Möller, Gunnar Pettersson,
Malkolm Olsson, Helge Axelsson.

Främre raden, Nina Viberg, Sonja Stålkrantz, Rut
Björkman, Elna Viberg, MajJohansson och Axel Björk
man.

Ännu en glad revybild, fr v Sonja Stålkrantz, Ragnhild
Dahlgren, Gulli Strömberg, Britt Boox och MajJohans
son.

Ni får förlåta att trettitalet hamnade efter fyrtiotalet
men det är av bildtekniska skäl. Det blir inte vackert när
bilden liksom kliver ur sidan. En sak till kanske ni und
rar över -flickornas efternamn. Men de bär allafortfa
rande sina flicknamn på trettitalet. Vad de heter nufår
ni lura utsjälva.

Titta vilken pampig orkester som spelade tillNyårsrevyn
1934. Ett ungt gängfrån den tidens gustavsbergska mu
sikliv.

Bakre radenfr v Bertil Carlsson, Hans Fredblad, Sven
Pettersson, Lennart Backman, Forslund, Manne Svens
son, Bertil Pettersson.

Vid trummorna Sven Ullberg, vid pianot Henning Back
man.
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Skärgårdsmuseet i Stavsnäs är stängtför säsongen. Har ni inte va
rit där än, gå dit såfort det öppnas i maj! Därfinns så mycket sam
lat om skärgårdens historia. Om kalkbrotten på Munkö, om Frans
Öman och hans skälnätpå Långviksskär, omförlisningar, om berg
grund och landhöjningen. Kartor och fotografier och en fin före
målssamling ger en levande bild av skärgårdshistorien. Därfinns en
gammal lanthandel så gott som komplett. Ett kök med utdragssäng,

Skärgårdsmuseet i Stavsnäs
spis och allt. Skomakarverkstad med eleganta handgjorda kängor
och verktyg. Underbara hemvävda kjolar och annat som hört spin
ning och vävning till. Och så den vackra båten, som väntarpå sin de
finitiva placering i detta fina lilla museum.

Walter Krasse, v ordf i Föreningen Skärgårdsmuseet - som ses på
bilden - visar museet också under vintertid efter beställningper tel.
0766/523 28.



Höst, det är nattdagg och spindeltråd
grönskans färgfest innan förgängelse och nakenhet, grö
na saftiga gräsmattor och en extra vägbeläggning på
bruksgatorna av allehanda lövträdsblad med inslag av
mogna, glänsande kastanjer. Alldeles som en trasmatta
av gammal god årgång, med stor färgvariation och färg
stark randning. Den sortens matta som speglar familjen
och släktens liv och där väverskan aldrig ens skulle sneg
lat åt "köpetrasor".
Visste niattdet ärinnemed trasmattor igen? Ännu en

uppgift att lägga till alla de övriga vid uppnådd pension
sålder, att väva trasmattor med familjens alla klädmin
nen inslagna och bevarade till kommande generationer.

I sin livsålders höst får man pension,
som ger möjlighet åt de flesta att leva drägligt och ägna
tiden åt favoritsysselsättningar och hobbies. En vidun
derlig situation för många av oss som går i pension un
der sjuttiotalet. Bara tanken skulle svindlat när vi efter
folkskolan gick ut i arbetslivet för att försörja oss själva
och bidra till samhällets finanser, bl a fick vi betala till
det undervisningsväsen, som utestängde oss av ekono
miska skäl. Nu får vårt livs trasmatteväv en grann av
slutningsstump med inslag av lite överklasslättsinne och
sällsam frihet.

Vi klippte mattrasor som ganska små barn,
det var troligen det första handarbete som anförtroddes
oss. Saxarna var för stora, vi fick blåsor och skavsår i
händerna och smet så fort det någonsin gick ut till våra
smultronställen. Det var något visst när mamma satte
upp mattväven och man fick hjälpa till med att trä väv
skedar och hålla i tåtar. Min mamma vävde trasmattor,
mörka som en höstnatt och med lidelsefullt färgstarka
bårder, konstfärdigt infärgade med Härvans färger, tra
sorna till bårderna kom från utslitna lakan och uttjänta
linnesäckar.
Varför så mörka mattor, suckade jag och tänkte på

granngårdens ljusa glada längder. Därför, svarade mam
ma och pekade på säcken med stora mörka nystan i
mörkblått och svart. Trasorna kom från mammas mos
ter Meli och hennes färgval bestämdes av schartaus
stränga lära, även resterna av mormors arbetskläder låg
i säcken - hon var begravningsentreprenör. Men nog
såg jag att det var vackert isynnerhet när pappas sol
och väderblekta blåtygsbussaronger blandades med de
mörka partierna i väven.

Stenhuggarnas blå överdragskläder
blev ett viktigt men övergående inslag i Bohusläns tras
mattevävar. När de utslitna blåkläderna blev trasmattor
var färgen äkta och beständig. Från början var den mät
tat mörkblå men vind, sol och vatten förändrade den
snart till vårhimmelsblått. Stenhuggaren var en utearbe
tare. Han sprängde i berg och backade upp "stenäm
nen" under ett tälttak, hopsytt av mjölsäckar av linne
och upprätthållet av träslanor. Där högg han trottoar
sten och byggnadssten. På andra håll i landskapet högg
stenhuggarna gatsten, men inte i mina barndomsmar
ker. Tältet saknade sidor och havsvinden hade fritt spel
rum över hans arbetsplats. Den öppenheten mot natu
ren räddade många kantstenshuggare undan silikosen -
stendammslungan. Stendamm i lungorna fick varje sten
huggare, men de flesta i så ringa grad att de levde gan
ska gott med det och dog i helt andra sjukdomar. Gat
stenshuggarna som ofta stod i slutna träskjul råkade
värre ut när inte himlens vindar bar bort det fina "sten
mjölet". När stenhuggeriet lades ner i vårt "fjäll" på fyr
titalet så kom också pappas tälttak in i mattväven. Det
var en tid när ingenting fick förfaras.

NärFranspåLångviksskär
lämnade jordelivet
låg han inunder ett lapptäcke i utdragssoffan med huvu
det lutat mot ett broderat örngott. Ett lapptäcke sytt av
rektangulära lappar av varierande storlek. Det kan man
se på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, också vaggan i sam
ma rum har lapptäcke. Se bilderna på motstående sida
och besök museet om ni inte redan har gjort det. Ni som
nått mogen ålder kommer att känna igen er och glömda
minnen kommer att återuppstå. Vem har inte legat un
der ett lapptäcke i sin barndom och tittat efter sina älsk
lingslappar med vackra mönster och sidenlyster? Fast
mina västsvenska lapptäcken såg inte ut som dessa. De
var hopfogade av smala remsor som bildade stjärnor
och syddes samman till ännu större stjärnor. Det blev
underbart vackert.

Lapptäcket och trasmattan
är släkt på nära håll. Blev till av nödvändighet och råva
rubrist men gav också en möjlighet till skaparglädje.
Den ökade fritiden och rymligare bostäder ger dem sä
kert en plats även i kommande generationer. Vi som in
te vill eller kan skriva memoarer, vi väver en trasmatta
av våra minnen. En skön tanke.

Edla Softa
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Visst bevarar vi gärna

Detta är en bildfrån invigningen av utställningen "Be
vara Gustavsberg". Fr v Landsantikvarien Alf Nord
ström, två okända besökare, i mitten Ingvar Lindskog,
som öppningstalade och Bo Broms som hälsade väl
kommen.

Nedan visar det moderna köket på Mariagatan. Många
gamla hyresgäster från forna dagars Mariagatslägen
heter kommer att häpna inför den höga standarden. På
bilden Jsotta Gardellini med sonen Cristiano.
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Gustavsberg
Det är Europeiskt Byggnadsvårdsår 1975, det har Euro
parådet bestämt. Varje land av de sjutton som deltar,
har valt ut ett pilotprojekt (pilot betyder vägvisare), som
skall ge en bild av hur byggnader och miljöer kan beva
ras.

På riksplanet har utsetts Falu trästad, Visby inner
stad och Engelsbergs bruk. I Stockholms län har Gus
tavsberg utvalts som pilotprojekt. En utställning med
namnet, "Bevara Gustavsberg", har med anledning av
det pågått under hösten i Keramiskt Centrum.

Vid invigningen den 22 september hälsningstalade Bo
Broms och uttryckte sin glädje över att Gustavsberg
med sin tradition av goda bostäder utsetts till pilotpro
jekt för länet och överlämnade ordet till Ingvar Lind
skog, representant för Länskommitten för byggnads
vårdsåret. Han yttrade i sitt öppningsanförande bl a att
Gustavsberg är så bra på bostäder, att samhället borde
blivit rikets pilotprojekt. Tack för det, sa vi som var där
och så var utställningen öppnad och vi gick omkring och
mindes och lyssnade till dem som hade minnen från
längre bort i gustavsbergshistorien. Till Torsten Rolft ex
som berättade att namnet Trallbanevägen var en pro
dukt av ett hörfel. Vår legendariske kamrer Arvid Eriks
son, misstolkade gustavsbergsmålet och tyckte att rall
banan från Mossen lät som trallbanan och så får Trall
banevägen bära sitt feltolkade namn till evärdelig tid.

Bakom utställningens tillkomst står Landsantikvari
en, Länskommitten för byggnadsvårdsåret och AB Gus
tavsbergs Fabriker. Byggnadsinventerare Elisabet Teg
ner har sammanställt utställningen, som bjöd på ett rikt
bildmaterial och en bevarandeplan över Gustavsbergs
centrala delar.

Utställningen "Bevara Gustavsberg" finns i anslut
ning till Keramiskt Centrum vid Gustavsbergs Fabri
ker och kunde besökas under dess öppettider fram till 4
oktober. Den finns, troligen ända fram till slutet av detta
byggnadsvårdsår, till påseende efter beställning hos Be
söksverksamheten på Gustavsbergs Fabriker.

Hur gick det för Mariagatan?
Ja, hur gick det? Kunde Mariagatan själv svara så tror
jag att den skulle utbrista: Tackar som frågar, över alla
förväntningar!!

I Gustavsbergaren nr 2, 1974 fanns ett reportage från
Mariagatan med ritningar och exteriörer, och de planer,



som då redovisades om ett pilotbygge i 3, an är sedan
över ett år lyckligt slutförda.

Gamla, kära Mariagatan, dödsdömd, rivningshotad
redan 1948, mest på grund av Ingarövägens nya sträck
ning och arkitekt Olof Thunströms planer på punkthus
på bergsslänten. Det fanns ingen framtid för Mariaga
tan och husen blev nerslitna och förfallna. Aren gick och
vi hade inga tårar kvar för området, när såväl inställ
ningen som vägen svängde och Mariagatan räddades åt
framtiden.

Det var i stort sett bara stommen som var av god kva
lite i Mariagatshusen i början av 1974 och när sedan 5,an
brann ned i februari blev det en lucka i beståndet. Den
luckan blir troligen nu ett vackert friluftsområde eller
lekplats.

Nu började saker hända. Arkitekt Athi Lemminkäi
nen vid KFAI blev projektledare för ett första pilothus
Mariagatan 3. Hans uppdrag var att i detta försökshus
med 7 smålägenheter åstadkomma 4 större med god
tagbar standard. Med en styrgrupp från fabriken och
landsantikvarien Alf Nordström i ryggen och med hjälp
av Hammar och hans gubbar bl a, har han lyckats väl.
En referensgrupp av blivande hyresgäster finns med i bil
den. 300 000 kr plus moms fick husen kosta, men vem
har hört talas om byggen som håller kostnadsramen.
Men nu har det hänt, totalkostnaden för Mariagatan 3
stannade vid 265 000 inklusive moms.

Resultatet manade till efterföljd och nu renoveras
Mariagatshusen i rask följd. Utom 3,an är 7,an och 9,an
redan klara och befolkade med hyresgäster, som enligt
egen utsago stortrivs. Närmast i tur och snart färdig är
8,an och 2,an är påbörjad.

Alla intresserade gustavsbergare borde få tillfälle att
se en färdig interiör på Mariagatan. Red. fick en chans
att följa med på studiebesök i 7,an när Industrins Bos
tads Förening var här den 23 okt. Huset innehåller efter
renovering 2 trerummare på nedre planet och 2 stycken
2 och 1/2 rums på övre plan med gemensam tvättstuga i
mitten. Fullt modernt med badrum och elvärme. Storle
ken på lägenheterna kan variera något från hus till hus.
Hyresgästerna har fått vara med och bestämma om
mycket i sin boendemiljö och samarbetet under livliga
diskussioner med projektledaren fortsätter, nu står ute
miljön i tur. Varje lägenhet har sin täppa, som hyres
gästen själv arbetar fram med jord och annat material,
som bekostas av Fastighetsägaren.

Vem får då bo i dessa mysiga lägenheter? I dag läm
nas lägenheterna ut till främst sanitetsgjutare, en av vå
ra viktiga yrkesgrupper i dag. Hyran är låg, 4 75 kr i må
naden plus el som beräknas till I 70 kr i månaden. Vill ni
veta mera om det här lyckade projektet så finns det en
utmärkt artikel i juninumret av tidningen AT (Arkitekt
tidningen).

Grindstugatan i dag, vår äldsta bruksgata från 1870.
foto, Ingegärd Nilsson.

Lite bostadshistoria
Mariagatans pånyttfödelse har blivit ett gott exempel på
Gustavsbergs efter tradition från 1870-talet, goda bo
stadspolitik.

Redan på 1860-talet under Samuel Godenius tid bör
jade den tradition av mindre bostäder, som hållit i sig till
våra dar, främst genom Olof Thunström och som kom
mit så många att trivas vid Farstaviken.

Godenius hade under en resa till England blivit in
tresserad av mindre arbetarbostäder med en eller två fa
miljer. Han hade rätt tråkiga erfarenheter av gustavs
bergska hyreskaserner med superi och trängsel. Go
denius beslöt att bygga småhus i Gustavsberg, men det
blev den driftige svärsonen Wilhelm Odelberg, som fick
verkställa byggnadsplanerna. Det blev en imponerande
rad av bra bostadsområden de närmaste decennierna.
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GUSTAVSBERG
i Sveriges Magasin

Ni såg väl programmetframför andra program denna
höst - Gustavsberg i Sveriges Magasin. Vi tyckte att det
var ett riktigt bra TVprogram men vi är väljävigaför
stås. Hilding Engströmerföljde inspelningar, viss band
ning och direktsändning hela dagen och härföljer en del
av resultatet.
Den stora bilden till vänster av Lisa Larsson och pro

gramledaren Jeanette v.Heidenstam iförtroligt samtal
är trevlig. Vilken fin bakgrund sen med All världens
barn och långan rad av kaffekoppar Arena.
Se bilden inunder. Vem är kameraman om inte Filip

po Fonsati från Hästhagen och Lugnet, kom hit med
mor ochfarfrån Italien vid tre års ålder. Ljudteknikern
till höger har också varit gustavsbergare ett tiotal år.
Heter Rune Svensson och var starkt medskyldig till Gus
tavsbergsrevyn - 1959.
Längst ner tv har vi kommit in i direktsändning. Tor

sten Rolf iförgrunden, Stig Lindberg, programledaren
och Lisa Larsson avvaktar eller beundrar Arnaldo Pi
res och hans dansglada portugisiska trupp. Ett fint in
slag.

Vi ser t v också en bild av en allvarligt begrundande
Gunnar Arvidsson. Han lyssnar till professorsord, Stig
Lindberg har något att förtälja.
Bilden under. - Ljusetflödar, kameran går. Denfin

ska kvartetten samlar sig. Sjöng sedanfrejdigt, ingen ner
vositet här inte. Vi vet vad gossarna heter men inte hur
dom står. Aimo Janhunen, Heikki Hoikkala, Rista
Palosvirta och Erkki Sievinen. Sången hette på finska
Neitoselle, fritt översatt, Till min jungfru.

Till högerpå denna sida något av det vackraste vi vet.
På en höstgrann Grindstugata kommer Blåsorkestern i
sina traditionella blå och grå uniformer glatt spelande.
Birger Säfström i spetsen precis som alltid. Här var det
dockfråga om repetition och samtal mellan programle
daren Jeanette v.Heidenstam och professor Bo Broms.

Bilden under visar sminkning vid målarbordet. Kitt
lar det tro? En målare blir målad under protest?
Den näst sista bilden är en riktigt samlad arbetsbild

med Siv Johansson, som önskade månadslön, iförgrun
den och Giovanni Bezzini målande, medan programle
daren eller magasinsföreståndaren, som Drutten säger, i
intervjutagen. Stefano Bassetti serfundersam ut i bak
grunden.
På sista bilden kan vi se Torsten Rolf i enför honom

naturlig situation. Den lyssnande programledaren slår
samman händerna i förtjusning över hans berättar
konst. Kan det vara den där med Karlsson och Hennes
Nåd?

Layout: JAN CALDERM
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I Gemensam kurs om folk

rörelsers framtid
Med sikte på KFs konsumentkongress, startar under
hösten studieverksarnheten med "Gemensam kurs".

För att förbereda konsumentkongressen 1971, deltog
13 000 personer i studiecirklar, och lämnade 5 200 mo
tioner.

Nu startar studiearbetet inför 1976 års kongress som
berör folkrörelser och folkrörelsemedlemmar, och vi
hoppas att "Gemensam kurs" skall väcka samma stora
intresse som föregående studieverksamhet.

Hur är nu kursboken upplagd?
Kursen utgår ifrån att folkrörelserna är medel att för
bättra konsumenternas ställning och skapa ett bättre
samhälle för oss alla.

I 1976 års konsumentkongress deltar KF, Konsum,
Gillesförbundet, OK, Folksam, HSB, Riksbyggen, Resa,
Begravningsföreningarnas samorganisation, Folkpar
kernas Centralorganisation, Folkets Hus-föreningarnas
Riksorganisation, ABF.

I kursen diskuteras pensioner, sjukförsäkringar,
gruppliv osv.

Är allt bra, eller kan det bli bättre? Utbildningsfrå
gorna i samhället diskuteras.

I avsnittet "Varor och service" kommer pris- och sor
timentfrågor in, liksom närheten till butiken. Vem tän
ker på de gamla, sjuka, rörelsehindrade och glesbygds
boende, när konkurrensen tvingar in alla butiker till tät
orten.

Bostadsnöd och sedan bostadsbrist bäddade för spe
kulation och jobberi, med svindlande vinster - konsu
menterna betalade. Gemensamt byggande och ägande

löste en del av problemen, men nya kommer, - boende
miljön, småhusexplosionen och de långa avstånden för
att nämna några.

Fritiden - hur ska vi ha det med den? Fem veckors
semester? Sex timmars arbetsdag? Fritiden blir längre,
det vet vi, men vad gör vi?

"Gemensam kurs" är fint sammansatt och ger på ett
levande sätt en bild av folkrörelsernas utveckling.

Du är välkommen med i kursen som omfattar ca
8-10 kvällars intressanta diskussioner kring våra dagli
ga behov av mat, kläder, bostad, kultur och trygghet.

Konsum varför?
"Konsum varför" är en kurs på fyra brev som på ett en
kelt och lättfattligt sätt ger en beskrivning av hur konsu
mentkooperationen fungerar.

Kursen är särskilt lämplig för dem som tidigare ej haft
tillfälle att sätta sig in i kooperativa frågor, och som kan
ske tror att det inte finns några skillnader mellan Kon
sum/Domus och de andra "stora", t ex Ica och Tempo.

De fyra breven i kursen behandlar i tur och ordning
Vem äger, Vem styr och Vem har nytta av konsument
kooperationen av i dag. I det fjärde och sista brevet blir
det frågor om hur det ser ut i den egna föreningen och
hur den fungerar. Finns det några brister? Vilka positi
va sidor har Konsum? Dessa frågor kan bara behand
las och besvaras av cirkeldeltagarna själva genom, som
vi hoppas, livliga diskussioner dessförinnan.

Efter kursen behöver vi inte säga "Konsum varför"
utan i stället "Konsum därför . .".

Anmälan till kurserna kan göras till vår växel, tfn
301 60. Ytterligare upplysningar lämnas av Elsa Jo
hansson, tfn 302 0 I.

H. E.

Gärna varning för hälsorisk
på cigarrettpaket säger KF

Kooperativa Förbundet är i princip positivt inställt till
krav på varningstext och innehållsdeklaration på ta
baksvaror och har inte heller något att invända mot det
sakliga innehållet i tobaksutredningens förslag till såda-
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na åtgärder, heter det i remissvaret till handelsdeparte
mentet. KF ifrågasätter dock om dessa bör genomföras
separat och utan att samordnas med det pågående lag
stiftningsarbetet om information i reklamen.



Sven Jonasson - en av dem som verksamt
bidragit till fabrikens framgång
Sven Jonasson föddes den 8.12.83 i Jakobs församling i
Stockholm. Han anställdes 1 oktober 1899 på Gustavs
berg. Han pensionerades den 1 maj 1956 och jobbade
alltså här i 56 år.

55 av dessa år jobbade han i glasyren och glaserade
koppar. På den tiden doppglaserade man samtliga kop
par. Om man skulle sammanfatta hans livsproduktion,
så blir den 55 år, 300 arbetsdagar och en dagsproduk
tion på 12 000 koppar, alltså 198 milj. koppar. En fan
tastisk idrottsprestation i det tysta.

Vid en handupptagning jag gjorde med honom för
kulturnämndens räkning, påstod han dessutom att han
haft ett intressant jobb. Förklaringen torde vara att man
vid sidan av ett tempojobb måste ha stimulerande fri
tidsnöjen. Detta har Sven haft i allra högsta grad.

Han deltog flitigt i alla de olika körer, som uppstått
, under årens lopp. Han spelade fiol och dragspel, spelade
teater osv.

Dessutom var han alltid på ett strålande humör. Kort
sagt en riktig A-människa, som man bör nämna detta ju
bileumsår, som en av de många, som bidragit till fabri
kens expansion.

Nu bor Sven sedan några år på Gustavsgården och
njuter av en välförtjänt vila.

På bilden står Sven Jonasson och glaserar i sin krafts
dagar, hans arbetskamrat om inte red. tar fel, heter
Anna-Lisa Hedberg.

,l.· ,
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Gustavsbergs Scenstudio
har vid sitt årsmöte den 13 juni beslutat ändra tiden för
sitt verksamhetsår från 1/6-31/5 till kalenderår. Nuva
rande kalenderår utgår den 31/12 1975.

Till styrelse för innevarande höst valdes:
Ordförande: Helge Lindfors
Vice ordförande: Lars-Olof Löfblad
Sekreterare: Arvid B. Bergström
Kassör: Lennart Lindblad
Suppleanter: Kerstin Dahlberg

Agneta Lindblad
Revisorer: Kurt Svensson

Birger Säfström
med Gunnar Lindblad, suppleant.

Det under våren framförda Dan Andersson-pro
grammet, vilket blev väl mottaget av publiken, framför
des på Runmarö den 9/8 och Sandhamn den 16/8. Kom
mer att framföras i Värmdö Bygdegård 10/9, Kolbäck
4/10, Runöskolan 27/10 och Munkmoraskolan 19/11.

Planerade, men ej tidsbestämda framföranden bli på
Vår Gård, Kulturhuset i Stockholm och LO-skolan,
Hasseludden samt ev. flera.

De så populära GAMMALDANSAFTNARNA bli
den 19/9, 17/10, 21/11 och 12/12.

PS. Besöket i Kolbäck den 4 okt. blev lyckat och referat
därifrån kommer i Gustavsbergarens Julnummer. DS.
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Bilden överst, ett dramatiskt ögonblickfrån växlingen.
Nästa bildär detfull spurt mot växlingsfållan och här ne
dan kommerKjell Carlsson i det segrande laget in till väx
ling.
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Gustavsberg värd
för 25-mannakavlen
Lördagen den 27 september var Gustavsberg centrum
för ett av orienterarnas stora arrangemang - 25-manna
budkavlen. Det var andra året tävlingen arrangerades
och slutfacit blev en väl genomförd och ur alla synpunk
ter lyckad tävling som bör ha gett medarrangerande
Stockholms Orienteringsförbund fin PR för kommande
25-mannatävlingar.

Redan klockan halv sju på lördagsmorgonen starta
de första sträckans löpare. 52 lag hade anmält sig och
alla kom till start. Det blev full fart direkt och de idealti
der som banläggarna Björn Nordin och Per Öhlund ha
de beräknat underskreds. Banorna med längder från
drygt 6 km ner till 2 km var lagda i området mellan
Värmdövägen - Ösbyträsk - norr om Aspviksvägen.
Tävlingscentrum var Ekvallen.

Det roliga med 25-mannakavlen är att varje lag måste
vara sammansatt av olika åldersgruppers löpare. Det är
alltså ingen renodlad elittävling - tvärtom blandas elit
och mer orutinerade i klubbarnas lag. På de kortaste
sträckorna knatade småkillar ut med samma sisu som de
stora stjärnorna och gissa om det känns betydelsefullt
att få springa i samma lag som sina idoler och läromäs
tare i klubben.

Hur gick tävlingen då? Man skulle med en liten över
drift kunna sammanfatta hela kavlen med ett namn -
OK Österåker. Åkersberga-gänget dominerade nämli
gen tävlingen eftertryckligt.

Laget växlade aldrig sämre än 8:a, och vid 17 väx
lingar var man först. Då mörkret började falla och de
sista sträckorna skulle avgöras spetsade det dock till sig.
OK Ravinen som hela eftermiddagen legat och skuggat
ledarlaget satte in sitt unga garde av vilka inte mindre än
fyra tidigare på dagen sprungit Skol-SM i Hässelby. Det
märktes inte att de redan hade ett lopp i benen. Tvärtom
krympte försprånget fram till täten och vid sista växeln
- då det återstod 6,3 km nattorientering var Ravinen
loss med hela 7 min tillgodo på Österåker. Det var Arne
Nåbo som gjorde ett kanonlopp på 24:e sträckan och
dels hämtade in de tre minuter laget var efter plus att han
lade ytterligare 7 minuter till godo. Eidar Lindgren som
sprang sista sträckan hade alltså ett betryggande för
språng. Men orientering är inte bara att springa, det är
också en fråga om nerver. Eidar missade första kontrol
len och vid radiokontrollen var Österåker åter i ledning
en, drygt två minuter före Ravinen och Södertälje IF.
Den ledningen behöll Åke Eriksson som förde Öster
åkers Kavle och Ravinen kunde bärga silvret.



Här en bildfrån starten nedanför Skogsbo klockan 6.30på morron. 52 startande ger sig ut i septembermarkerna och
hoppas på goda placeringar.

Fram till och med 8:e sträckan växlade Ravinen på
mellan 25:e och 10:e plats men därefter var man med i
toppen från och med 13:e växeln var man aldrig sämre
än 3:a.

Den sammanlagda banlängden för de 25 sträckorna
var ca 10 mil och ca 20 minuter senare än beräknat -
klockan 19.22 - var Österåker i mål. Då hade ca 1000-
talet åskådare hela dagen följt tävlingen i solskenet på
Ekvallen (tala om tur med vädret). Inte minst tack vare
den suveräne speakern K-G Nilsson hölls publiken väl
underrättad om ställningen vid växlingen vid växlarna
och ute vid radiokontrollerna. Då man ville koppla av
från 25-manna bjöds gratis filmvisning i Gustavsbergs
Teatern vid 4-föreställningar och "Marka-chefen" Arne
Åkerström hade väl sörjt för den lekamliga spisen. För
kanske sista gången användes Folkets Park för frilufts
aktiviteter - bl a hölls prisutdelningen på scenen på
kvällen.

34 lag gick i mål - det sista efter klockan halv 10. Då
kunde arrangörsgänget - det går åt mycket folk till ett
sådant här arrangemang - med tävlingsledaren Björn
Lindell i spetsen konstatera att Gustavsbergsorienterar
na återigen genomfört ett fint arrangemang. Säkert har
Gustavsberg fått ytterligare god PR i samband med
årets 25-mannakavle.

RESULTAT:
1. OK Österåker, 772,04
2. OK Ravinen, 775,26
3. Södertälje IF, 775,59
4. Järfälla OK, 792,16
5. Farsta OK, 792,22
6. Mälarhöjdens IK, 799,53
7. Snättringe, 818,42

8. Hellas, 819,44
9. Tullinge, 820,33

10. Tureberg, 820,34
11. Väsby OK, 820,34
12. Järla IF, 828,47
13. Hammarby IF, 832,00
14. Tyresö SOK, 864,44
15. Bromma OK, 872,17
16. Rotebro IS, 875,25
17. Sturla, Drammen, Norge, 878,48
18. IFK Lidingö, 898,21
19. IFK Södertälje, 901,37
20. Skogsluffarna, 910,53
21. Stigfinnarna, 912,56
22. IK Fyris, 918,00
23. Spårvägens GoIF, 932,58
24. OK Rävarna, 937,18
25. Fredrikshof IF, 965,30
26. Goterna, 975,06
27. Sundbybergs IK, 984,38
28. Leksands IF, 992,03
29. Väddö OK, 1006,18
30. Gotlands Bro OK, Visby, 1007,04
31. Haninge SOK, 1011,50
32. Nynäshamns IF, 1029,06
33. Enebybergs IF, 1112,10
34. Täby SOK, 1112,50

Bland de lag som utgick var Stockholms OK. Per-Åke
Eriksson gick ut som 8:e löpare på sista sträckan men
skadade sig i foten så illa att han tvingades bryta och
uppsöka sjukhus. Det betyder troligen att han är borta
för resten av säsongen. Stenåke Johansson
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vår fritidsklubb, GBM-klubben, har efter semestern ar
rangerat en hel del aktiviteter för sina medlemmar: jubi
leumsmete, 10-kamp och bilrally.

Metartävlingen samlade 100-talet deltagare, varav
drygt åttio vägde in sina fångster. Den här gången fick
Kolbäcksån hålla med fisken som "fördelades" enligt
följande, knattar 12 delt: 1. Rolf Mylläri 2385 g, 2. Eesa
Haarala 1963, 3. Per Gunnarsson 1712, 4. Erkki Leppä
lä 1582, 5. Mats Mylläri 1405, 6. Fredrik Andersson
1330 g. Damer: 1. Irja Mylläri 1880 g, 2. Pirjo Ehnlund
1875, 3. Lisa Måhlberg 1710 g. Familjemedlemmar 22
delt: Harri Leppälä totalsegrare 7360 g, 2. Birgit Ehn
lund 1930, 3. Lena Männistö 1710, 4. Mikael Gunnars
son 1682, 5. Eva Jakobsson 1545, 6. Laila Leppälä
1515, 7. Urban Mylläri 1417, 8. Majbritt Andersson
1290 g. Herrar 45 delt: 1. Tage Gunnarsson 3180 g, 2.
Evert Stillman 2990, 3. John Ehnlund 2938, 4. Lars
Johansson 2815, 5. Samuli Peltola 2657, 6. Knut An
dersson 2540, 7. Börje Johansson 2372, 8. Pierre Thor
sen 2247, 9. Weikko Mylläri 2090, 10. Stig Andersson
1885 g.

I 10-kampen korades en segrare, som i flera år tam
pats med toppskiktet, resultat: Klubbmästare Markku
Kuuttinen platssiffra 37, 2. Kari Louma-Aho 42, 3.
Martti Haarala 46, 4. Eero Salomaa 53, 5. Ingvar Wi
dell 56 6. Samuli Peltola 61. Grensegrare: Kuuttinen
100 m 13,0 sek, 400 m 62,1 och 2200 m 7,49 min. Ha
arala diskus 39.51. Luoma-Aho spjut 46,06, st längd
2,64, kula 9,96 m. Widell höjd 1,45 och 100 m 13,0. Pel
tola varpa 5,22 m, samt Martti Pokela simn 50 m på nya
klubbrekordtiden 41,8 sek. 13 deltagare fullföljde täv
lingen. Anmärkningsvärt: Veteranen Haarala har delta
git alla år sedan starten 1963 !

Efter några års uppehåll hölls den 20 sept KM i Bil
rally. Fortkörning premierades icke, däremot kunnande i
backning, kunskap i trafikfrågor mm. De bästa resulta
ten: Klubbmästare Matti Pokela 101 poäng, 2. Markku

Ovant v:
Domaren Axel Eriksson övervakar när lagkaptenerna
Kenneth Andersson tv och Harry Hansson skakar hand
före kick off i Långshyttan.

Tv
Träffsäkerheten övar Riksmästare Elis Westman upp i
det dagliga jobbet såsom ljudisolerare!



Klubbmästaren i JO-kamp, M. Kuuttinen, omgiven av K. Voma-Aho t v och M. Haarala.

Kuuttinen 98, 3. Esko Mylläri 96, 4. Per Klemets 95, 5.
Lars Söderberg 94, 6. Bertil Johansson och Sven-Erik
Andersson 91 p. 1 7 ekipage startade och fullföljde den
lyckade tävlingen.

Den 23 aug gästade klubbens fotbollslag m resp Fa
gersta AB i Långshyttan. Samling skedde i Stjärnsund,
där bl a Polhemsmuseet och den s k Engelska Parken
delvis besågs, varpå den årliga duellen på bollplanen
skulle avgöras! Förra året vann Fagersta i Mölntorp,
varför några större slantar ej satsades på våra pojkar.
Efter slantsingling och sedvanliga artighetsbetygelser vi
sade det sig dock vara "vår dag": Redan i 8 :e min slog
Kjell Thurby in en välplacerad straff, sedan Tage Gun
narsson fällts i målposition. Sektionsordf Kenneth An
dersson sköt sedan över målet i fritt läge, innan han pas
sade till Kjell Thurby som gjorde 2-0, vilket blev halv
tidsresultat. Fagersta var dock icke ofarligt, bl a hade de
dubbelhörna i 23 min. I andra halvlekens 4:e min gjorde
Markku Kuuttinen 3-0 på närskott. I 6:e min slog hem
malagets Gunnar Gustafsson en straff oturligt i stolpen,
varpå en hemmaförsvarare styrde bollen i eget mål, 4-0.
I 13 min ansågs det klart för 4-1, men Christer Lind
holm sköt i burgaveln! Det blev i stället Hans Karlsson

siffrorna till 4-2 efter solorusch på vänsterkanten. Nu
verkade vårt försvar virrigt, men Tage Gunnarsson sköt
ett snyggt direktskott som gav 5-2. I sista matchminu
ten slog Allan Eriksson på ett välplacerat distansskott,
som den skicklige hemmamålvakten Sven-Olof West
holm inte kunde rädda. 6-2 alltså i en trevlig och under-
hållande fight och därmed en välkommen revanch för
mölntorparna! Efter matchen skedde samling i Bruks
parken, där förfriskning serverades, varpå Brukshotellet
inbjöd till en veritabel festmåltid. Dans stod sedan på
programmet, innan det förträffiiga värdparet Carl och
Marie-Louise Prick avtackades för denna genomtrevli
ga heldag i Långshyttan!

Elis Westman vann även årets Skytte-RM inom KPA,
den här gången i Umeå. Segerresultatet i den rekord
jämna tävlingen blev 301 poäng. Tvåa var Tore Mo
hem, Stockholm 300, varpå följde Arne Hautamäki,
Skärblacka, Karl Hedlund, Konsum Västerbotten och
Toivo Ratilainen, Stockholm, alla med 299 p! Elis sköt
för säkerhets skull en tia i sitt sista skott i stående, och
därmed hamnade åter ett RM i Mölntorp!

Nästa "aktivitet" blir Jubileumsfesten - klubben är
femton år- i Kolbäck den 4 okt. Mera därom i nästa

förunnat att reducera till 4-1 genom sologenombrott i nummer!
1 7 min, och en min senare ändrade Arnold Klaxman L Johansson
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Mikael Kinell smaschar mot A-pojkspelarna Lars-Åke
Fagerlind och Urban Johansson.
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Volleyboll -75
Gustavsbergs IF firar nästa år sitt 70-årsjubileum, en
händelse som kommer att firas på alla tänkbara sätt.

Fullt så många år på nacken har inte GIF:s Volley
bollsektion, men aktningsvärt många ändå, eftersom
sektionen till en början väl inte tilltroddes någon större
livskraftighet.

Volleybollsektionen eller damsektionen som den från
början kallades har nu i alla fall hunnit bli 9 år, detta
trots att de svårigheter och problem som drabbat sek
tionen väl varit mindre vanliga hos de mer mansdomi
nerade idrotterna inom GIF. Vad sägs tex om havande
skaps- och barnvaktsproblem som katastrofalt kunde
decimera ett tilltänkt lag. Detta hände allt som oftast och
vid ett tillfälle fick en prövad lagledare slå i stadgarna för
att se vad som var tillåtet och inte tillåtet.

Att sektionen kom att ägna sig åt volleyboll var mer
en tillfällighet. Ingen hade för 9 år sedan hört talas om
damfotboll och handboll och basketboll var så vanligt,
nej det blev volleyboll som var nytt och roligt. Och för
visso var det roligt. Under de framgångsrikaste åren
1969/70 och 1970/71 spelade laget, som nätt och jämt
innehöll föreskrivet antal deltagare, i div. I och skörda
de om inte ära så i varje fall mycken berömmelse.

De senaste åren har verksamheten mer och mer inrik
tats på ungdomsverksamheten. Damerna har dragit sig
tillbaka och pojkarnas antal ökar. Instundande höst be
räknar vi att 3 lag skall gå i spel, nämligen ett div. VI lag
herrar, ett pojklag upp till 16 år och ett 70-iaden lag poj
kar upp till 14 år. Flickorna som just nu är i träning be
finner sig i så skiftande åldrar att en anmälan till en tur
nering verkar utesluten för närvarande.

Vi hoppas i alla fall att flickornas intresse skall öka, i
all synnerhet som den planerade och för vår del mycket
efterlängtade sporthallen kommer att medföra bättre trä
ningsmöjligheter och därmed också bättre matcher.
Dessutom vill vi även bjuda vår förväntade publik på
matcher med kvinnliga deltagare. Så flickor, unga och
gamla, hör av Er.

Du som vill bli medlem - även pojkar förstås - tag
kontakt med GIF, tel: 330 53 Tommy Axelsson så får
du upplysning om vem du kan vända dig till.

L. K.

Här är till vänster volleyboll-laget i Gustavsberg, div. VI.
Övre raden fr v Ove Sundberg, Torbjörn Lidström,
Christer Magnusson, Sören Karlsson och Rista Palos
virta, tränare.
Knäståendefr v Peter Ludvig, Lars-Mikael Johansson,
Mikael Kinell.



Bildorientering
Sensommarnumrets Bildorientering vanns av, Tage An
dersson. Vi gratulerar till priset, den fina fotografiktav
lan, Guckoskon, som skänkts av fotografen Hilding
Engströmer.

Bland dem som svarat fanns Aina Flodmark och vi
tar oss friheten att citera hennes trevliga brev:

''När jag såg denna sten i tidningen så slog det mig
plötsligt att den har jag sett förut, för ca 50 år sedan
men kände ändå igen den.

Jag var i 12-årsåldern då och fick i nåder åka med min
svåger Kalle Dahlqvist i Odelbergs bil, eftersom han var
chaufför där då, hos A.S.V.Odelberg.

Han var sådan Kalle, att han berättade en del, om en
hel del, och detta fastnade, konstigt nog.

Stenen är den vid Västra Ekedal."
Tack för brevet, säger vi på redaktionen, bara att få

åka bil till stan för 50 år sen borde vara en upplevelse för
en tolvåring, och Kalle Dahlqvist måtte ha varit en god
berättare, när hans ord om milstenar och annat av in
tresse utmed vägen har dröjt sig kvar i Ainas minne ge
nom ett halvt sekel.

Bildorienteringen i detta nummer är klurig nog för att
rättfärdiga en del ledtrådar. Hilding serverar dem så här:

"Denna fridlysta jättetall står ungefär 100 meter från
den plats där två vägar med djurnamn möts i norra de
len av samhället. Tråkigt nog är granen torr och död, så
den måste nog fållas".

Ut och leta, Hilding Engströmer lovar även denna
gång en fotografiktavla i pris. Lycka till!

Ekvallens konst
frusna isbana

Nya öppettider för allmänhetens skridskoåkning på Ek
vallens konstfrusna isbana. Från lördagen den 18 okto
ber till jul.

Måndag kl 12-13
Onsdag kl 17-19 OBS.! Nyhet för året.
Lördag kl 13-15
Söndag kl 13-15

Välkommen till
Kommunbiblioteket

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
MÅNDAG tom FREDAG

kl 10-16, 18-20
SAGOSTUND för barn mellan 4-7 år
MÅNDAG och ONSDAG kl 10-11

SAGOSTUND för daghems- och lekskolebarn
TISDAG och TORSDAG kl 10-11

MANING I HÖSTMÖRKRET
TÄNK PÅ REFLEXER!!
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DRICKER DU KAFFE ELLER TE?
Är du en kaffe- eller en teälskare? Svensken har ju re
dan från kaffeimportens början varit en stor kaffeälska
re, och te har här länge varit en ganska exklusiv dryck.
1860 importerades 30 ton te enligt vår äldsta statistik.
1965 var siffran 1000 ton per år. Och 1970 var impor
ten uppe i 2 680 ton. Det blir så där en kopp te varan
nan dag per svensk. Eller 300 gram te per person och år.
Motsvarande siffra för kaffe blir 10.5 kilo.

Men det går ju åt mycket mer kaffe än te till en kopp.
Så den siffran kanske inte säger så mycket. Att te har bli
vit en allt mer uppskattad dryck i Sverige är klart. Men

Blå Blom skulleför några år sedan ha kunnat.fira ett alldeles
eget Jubileum. Den vita kaffe- och teservisen med dom blå
druvklasarna och vinbladen har gjorts här sedan 1872. Den
har alltid gjorts i benporslin och har av den anledningen ock
så varit långlivad under användning.

Vi har också tillverkat matserviser men numera gör vi en
dast flata tallrikar i tre storlekar och en djup, 21 cm. Kaffe
koppen finns hög och låg och tekoppen hög. Det finns kaffe
kanna, som också används till te, sockerskål med lock och
gräddkanna. Sk storgods - karotter ochfat - tillverkas inte
längre men finns fortfarande en del i lager.
Blå Blom ärfortfarande en favorit med storaförsäljnings

siffror. Namnet Blå Blom har alltidfunnits ipriskuranterna.
Men varför den fick det namnet - trots druvklasar och vin
blad - det är det ingen som vet.
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det beror inte på den praktiska tepåsen - som mången
teälskare såg på med en viss distans, när den kom. Det
ökade tedrickandet gör inte alls att det säljs mer pås- än
burkte. Tvärtom, burkteförsäljningen ökar starkt.

Påste kom efter kriget då det var ont om kaffe och så
började folk i synnerhet äldre tänka på sina magar, som
inte mår så bra av kaffe. Många som under den tiden var
unga kom i kontakt med tepåsen som ju var praktisk och
te har kanske den vägen blivit den yngre generationens
dryck, som t o m står sej i konkurrensen med öl och and
ra drycker.

Vi har också här i Sverige en import av te av god kva
litet. Och dessutom finns det nu många olika varianter ur
smaksynpunkt. Vi har t ex Earl Grey som smaksätts
med skalolja från bergamotten, som är en citrusfrukt.
Citron är en annan smaktillsats och det nyaste är svart
vinbärsolja. Det är lätt att smaksätta te med gott resul
tat och det gör det också spännande att smaka på olika
sorter och få lite omväxling. Men detta gäller nog mest
de "nya" tedrickarna. Dom gamla tedrickarna håller sej
för det mesta till sina gamla invanda sorter - utan till
sats.

Te är vår billigaste dryck näst vatten. 40 öre kostar en
liter te. Kaffet är mer än dubbelt så dyrt.

Den bästa tepåsen är den av nylon, som inte tar smak
och som är inlagd i cellofan, som håller smaken kvar.
Påsarna går bra att använda vid bryggning i kanna ock
så.

Ett välbryggt te får man om man beräknar en tesked
per kopp och en för kannan. Vattnet skall inte bara sju
da, det skall bubbla när man häller det över teet, som ska
dra 5 minuter.

Också i England ökar användningen av tepåsar. Och
det beror på att löst te i diskho eller toalett täpper till av
loppsledningarna. Tepåsarna hamnar ju i alla fall i sop
påsen.

Detta har vi inhämtat från KF:s kolonialsektions te
avdelning, som finns i Gäddviken utanför Stockholm,
där KF packar sitt burkte.

GLÖM INTE
ALL VÄRLDENS BARN

NÄR DU SKA KÖPA JULKLAPPAR



Jultallrik - 1975
Detta är Gustavsbergs jultallrik 1975. Tillverkad som
alltid i benporslin och i en begränsad upplaga. Sven
Jonsson har som alltid ritat dekoren och denna jultallrik
är alltså den femte i ordningen.

Jultallrik-1975 finns att köpa i butiker och varuhus,
samt givetvis i vår porslinsbutik här i Gustavsberg.

Tack
Ett hjärtligt tack till Verkstadsklubben på BKF och till
Gustavsbergs Fabriker för uppvaktning på min 50-
årsdag.

Göte Hellström

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

Magda Bråttum

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 60-
årsdag till släktingar, vänner, Missionskyrkans syförening
och Kvinnogillet.

Blenda Larsson

Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning och arbetskamraterför blommor och presenter,
då jag slutade min anställning vid uppnådd pensions
ålder.

Karin Lindberg

Jubileumstallriken
Motivet till denna tallrik ritades av Josef Ekberg, konst
när vid Gustavsbergs Fabriker 1889-1945. Användes
till dåtida priskuranter och som dekor till presenttallrik.

Till Gustavsbergs 150 årsjubileum har den nytillver
kats i benporslin. J ubileumstallriken tillverkas i begrän
sad upplaga.

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker och arbets
kamrater för all uppvaktning på min 60-årsdag.

K-E Staaf Flemminggatan

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, BKF:s
verkstadsklubb, alla arbetskamrater och vännerför all
vänlighet den 20/9 1975.

Aarne Ojalehto

Härmed vill jagframföra mitt hjärtligaste tack till alla
vänliga vänner vid KF, Gustavsbergs fabriker, Försälj
ningskontoret Fleminggatan, övriga kontor i landet,
Gustavsbergs Scenstudio, Gustavsbergs Musikkår, släk
tingar och vänner, som bidragit med alla vackra gåvor
till att göra min födelsedag så minnesrik.

Birger Säfström

Ett hjärtligt tack for vänlig hågkomst på min 70-års
dag.

Vera Andersson
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GUSTAVSBERG

24/9 son till Veikko Heikki Vaappo o.h.h. Merja Marketta f. Vuori
nen, Skyttev. 32

6/10 son till Kaljo Uno Sten Kuurberg o.h.h. Maj-Britt Benita f.
Sjögård, Nelsonst. 12

Vigda
Födda

1/8 Martin Fredrik son till Göran Gustaf Fredrik Stenberg o.h.h.
Ulla Margareta f. Kristensson, Älggårdsv. 26 C

2/8 dotter till Carl Johan Bildsten o. Inga Maria Ålander, Väster
viksv. 4

3/8 dotter till Anders Staffan Skoglund o.h.h. Vanja Agneta f.
Blomqvist, Nelsonst. 4

3/8 Atte Olavi son till Erkki Olavi Korhonen o. Anita Karin
Rönnqvist, Markörst. 5

4/8 Fredrik Andreas son till Filippo Fonsati o.h.h. Kerstin Mar
gareta f. Söderlund, Skyttev. 32

6/8 Pär Erik Oskar son till Per Arne Sjöberg o.h.h. Göre! Marga
reta f. Blomqvist, Trallbanev. 14

7/8 dotter till Erkki Ensio Vanhatalo o.h.h. Sirkka Liisa f. Lähde,
Skyttev. 25

13/8 son till Rolf Hjalmar Benny Asp o. Brith Lori Anita Sunes
son f. Engström, Börnskogsv. 58

21/8 dotter till Bernhard Ronny Rejmus o.h.h. Inger Marianne f.
Waldfelt, Björnskogsv. 86

23/8 dotter till Nils Anders Eklund o. lngeBritt Leone Ståhlberg,
Rutens v. 14

24/8 son till Pentti Kalevi Sievinen o.h.h. Helga Mailis f. Myllymä
ki, Skyttev. 30

24/8 dotter till Lena Britt Holmvall, Nelsonst. 6
24/8 dotter till Bengt Lennart Mårtensson o. Lena Margareta

Bäckman, Rutens v. 4
26/8 son till Antti Ilmari Niemi o. Elsi Pulmu Elisabet Laitala,

Skyttev. 32
27/8 son till Lars Erik Åkerlind o.h.h. Gunnel Margareta Häger

gren Åkerlind, Ektorpsv. 4, Norra Lagnö
31/8 son till Sven Thomas Karlsson o.h.h. Aino Susanna v. Vuori,

Trallbanev. 8
6/9 Heidi Kristin Elisabeth dotter till Alf Ingemar Ehn o.h.h. An

na Kleppe Ehn, Thun-Ollev. 17
6/9 dotter till Nils Christer Aura o. Leena Hellevi Soromäki, Mei

tens v. 3
13/9 dotter till Tommy Sigvard Johansson o.h.h. Karin Marianne f.

Andersson, Rutens v. 4
15/9 son till Åke Lennart Hånell o.h.h. Maritta Kristina f. Himan

ka, Renv. 16
16/9 dotter till Mary Isabella Wiik, Meitens v. 9
16/9 son till Lars Åke Emanuel Hedlund o.h.h. Maj Elisabet f.

Lundeberg, Skyttev. I 8
22/9 dotter till Sven Conny Skålberg o.h.h. Doris Margareta f. Pet

tersson, Björnskogsv. 28

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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13/8 Kjell Hans Bruno Nilsson o. Laila Linnea Kristina f. Flod-
mark

14/8 Rolf Erik Demander o. Marie Margareta f. Zetterqvist
30/8 Max Axel Karlsson o. Yvonne Elisabet f. Sundström
20/9 Vidar Bertil Viberg o. Birgit Irma Marianne f. Frejborg
27/9 Lars Erik Nyström o. Sisko Irmeli f. Pälsynaho

Döda
6/8 Karin Ingeborg Vikström f. Vallin, Renv. 55, 54 år
7/8 Gulli Vilhelmina Johansson f. Jönsson, Stenkullen 2, 72 år
9/8 Nils Alfred Persson, Renv. 67. 46 år
9/8 Hannu Reino Hulkkonen, Bergsg. I B, 24 år

21/8 Ester Vilhelmina Forsberg f. Almgren, Gustavsgården, 77 år
4/9 Per Herman Box, Gamla v. 20, 72 år

12/9 Alfred Herman Vilhelm Wiktor Kretschmer-Jeansson, Renv
6, 80 år

14/9 Nils Roland Fröberg Grind--stu-gär--de B 9, 54 år
Grindstugärde B 9, 54 år

15/9 Mai Astre Olson f. Månsson, Farstavik, 65 år
I 5/9 Bo Vilhelm Carlström, Tallbacksv. 3, Norra Lagnö, 63 år
25/9 Rut Marianne Dahllöf f. Olofsson, Granst. 2, 48 år
30/9 Karl Robert Hellman, Grindstug. 1, 72 år

Tack
För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vidmin make, minfar och min sons, RolandFröberg, bort
gång ber vi att till släkt och vänner, arbetskamrater, AB
Gustavsbergs Fabriker och Scenstudionfåframföra vårt
varma tack.

Maka, dotter, mor

För allt vänligt deltagande, samtför alla vackra blommor
vid min makes, Per Box, bortgång, berjag till släkt, vän
ner, grannar,fd arbetskamrater, Gustavsbergs Fabriker
och veteranklubben få framföra mitt varma tack.

Tyra Box

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid :
435843, 435008, 409490
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Födda
25/7 en dotter till Sten Bosson Björn Westerberg o.h.h. Stella Birgit

ta Hedvig f. Kuylenstierna från Beatelund
13/8 en son till Lars Johan Haggård o.h.h. Gunilla Margareta f.

Ramberg från Råudd
23/8 en dotter till Eric Ahlen o.h.h. Brittmari f. Karlsson från Ny

kvarn

Vigda
7/8 Nils Georg Adolf Hornhammar och Berit Akseline Ström från

Kulla
27/9 Bengt Elof Mikael Bram och Irma Ingela Elisabeth Severin

från Källvreten

Död
7/8 Johanna Hellman f. Larsson från Gustavsgården (tidigare

Björnö)

Tack
Ett hjärtligt tack till alla som tänktpå osspå olika sätt vid
Mariannes död.

Agneta och Bertil Dahllöf

Gustavsbergs församling

GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar kl 11 Högmässa (varannan gång, som regel, fi
ras Nattvard). Första söndagen varje månad är församlingens sär
skilda dopdag, då Dopet är infogat i gudstjänsten kl 11. Dopdagen
under terminen är 2/11 och 7/12 (ett litet adventskyrkospel framfö
res av kyrkans barn). Vid båda dopdagarna, som också är familje
gudstjänster, medverkar kyrkans barnkör, Ceciliakören.

Torsdagar kl 19.30 är det Bön och bibelläsning i kyrkan.
Lördagar kl 18 Orgelmusik, någon gång i månaden utbytt mot mu

sikandakt i annan form.

KÖRVERKSAMHET
Gustavsbergs församling har en mycket livlig körverksamhet under
ledning av musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15.

Tre olika körer har verkat under hösten: Kyrkokören (blandad
kör), Ceciliakören (barnkör) och Ungdomskören. Nya medlemmar
hälsas välkomna till samtliga körer. Nämnas skall att kyrkokören
26-28 september besökte Sundsvall för att tillsammans med Sunds
valls Gustaf Adolfskör framföra andlig folkmusik och Wideens Mäs
sa D-dur. Vidare skall Ceciliakören under advent besöka Norrkö
ping för framföranden.

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTER.
Högmässa varje sön- och helgdag kl. 11.00.

Helgmålsbön första lördagen i varje månad kl. 18.00.

Alla Helgons Dag. lörd 1/11, firas på sedvanligt sätt med kyrkkaffe i
Ingaröhemmet efter Högmässan kl. 11.00 samt på kvällen kl 18.00
en Minnesgudstjänst.

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Barnens Kyrktimme varje helgfri lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet.

Barnkör, Barnfilmklubb och Barnteater enl särskilt program

Konfirmanderna har nu kommit igång med läsningen som förlagts till
lördagsförmiddagar i Ingaröhemmet. Den 8/11 blir det ett en-dags
läger i Hemvämsgården vid Södersved.

Kyrkans Ungdom samlas kl 19.00 i lngaröhemmet följande dagar:
6/11, 13/1 I, 19/11, 4/12 och 11/12

Sykretsen, Bibelstudiegruppen och Pensionärscirkeln samlas en!
program. Trivselträff i lngaröhemmet blir det den 20/11 kl I 9.30.

Ekumeniska U-veckan firas i år under tiden 9-16 november kring te
mat "Hopp om en ny värld".

Lennart Lundquist

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Arbetskretsen träffas varannan tisdag kl 19.30 i Kristallsalen, Folkets
Hus. Nya medlemmar hälsas välkomna. Kyrkoherden tar emot an
mälningar, tel 300 52.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barnens kyrktimme är det varje lördag kl 10-11. Alla barn i åldern
4-13 år är välkomna till en stunds gemenskap kring Guds Ord. An
dakt, lektioner, pyssel ... Kyrktaxi avgår 9.40 från Lugnet, Munk
mora. Hovvägen, Terrassen, Mörtnäs och N. Lagnö.

Barnfilmklubben torsdagarna 6/11 och 4/12 kl 15 i Munkmoragår
den samt 4/12 kl 16.30 i Hästhagsskolan.

Vardagsverksamheten (juniorerna) är i full gång i Lugnets lekskola
alla tisdagar kl 18-19.30 samt i Hästhagsskolan varannan torsdag kl
18-19.30. Alla barn är välkomna till en stunds lek, pyssel, hobby
och andakt.

Kyrkans Ungdom visar den 5/ 11 kl 19.15 filmen "Miss och Mrs Swe
den" med Jarl Kulle i Ekedalsskolans matsal. Den 19/11 framför
Gustavsbergs Scenstudio sitt Dan Andersson program kl 19.30 i
Munkmoraskolans matsal och den 3/12 blir det film igen kl 19.15 i
Ekedalsskolan.

BIBELSTUDIUM FÖR ALLA ÅLDRAR
blir det onsdagarna 12/11 och 10/12 i kyrkans tomrum kl 19. Te
ma: I sin glädje.

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN
pågår för fullt och lördagarna 8/11 och 15/11 kommer endagarslä
ger att hållas i Hemvärnsgården på lngarö. Den 8:e deltager Lennart
Lundquists konfirmander och den 15:e Karl-Erik Cederlunds.

UPPLYSNINGAR
om barn-, konfirmand- och ungdomsverksamheten fås genom ung
domssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel 300 52 eller 08/742 24 07.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Högre bidrag för AMU-kurser
B. Cirka 100 000 människor börjar någon kurs i AMU
varje år. AMU betyder arbetsmarknadsutbildning. Det
är kurser bl a för människor, som behöver lära sig ett
nytt yrke*. Det ärt ex människor som inte kan fortsätta
i sitt gamla jobb, därför att de blir sjuka av det. Eller
människor som har svårt att få arbete.

Från den 1 januari 1976 blir det ekonomiskt bättre
för dem som går på arbets-marknads-utbildning (AMU).
Bidragen ska bli högre. Det har riksdagen* bestämt*.

De flesta* som har arbetslöshetsförsäkring* får minst
80 kr och högst 120 kr per dag under fem dagar i vec
kan. De får också ett "stimulansbidrag" på 10 kr om da
gen. En persons tidigare inkomst bestämmer, hur stort
hela bidraget ska bli. Man måste betala skatt på bidra
get. Kursdeltagare över 20 år får 90 kr om dagen, om de
inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassan.

Man kan få särskilda* bidrag och traktamenten* om
man får extra kostnader när man går på kurs.

Försäkringskassan räknar ut, hur stora bidragen ska
bli. Den betalar också ut dem.

Alla som har rätt till kontant ersättning vid arbetslös
het, ska kunna få gå på AMU-kurs. De flesta deltagar
na under 20 år får 45 kr om dagen i utbildnings-bidrag.
Men de får samma bidrag som vuxna, om de har arbets
löshetsförsäkring eller om de har vårdnad* om barn.

AMU är framför allt för människor, som är eller snart
kan bli arbetslösa. Men också andra kan få gå på kurser
och lära sig yrken, där det finns för lite folk. Det kallas
brist-yrkes-utbildning. Det har tidigare funnits 3 000
platser per år i den utbildningen. Nu ska det bli 10 000
platser. De som har låga inkomster eller snart kan bli ar
betslösa, ska först få plats där.

Svensk-undervisning
Det finns också svensk-undervisning för invandrare i
AMU. Den ska oftast vara högst två månader, precis
som tidigare. Men en invandrare ska kunna få två må
nader till, om han/hon själv, läraren och arbetsförmed
lingen tycker att det behövs.

Invandrare ska kunna få en del av yrkes-undervis
ningen på sitt eget språk tillsammans med svensk-un
dervisningen. Därför ska det finnas läro-böcker på olika
språk.

ORDET BETYDER
*yrke -t -n Svarvare, lärare, bitmekaniker är exempel på yrken
*Riksdag -en -ar Vart tredje år (1973/76/79) är det val. Då
väljer svenska folket representanter till Riksdagen (parlamen
tet). I riksdagen just nu är det 350 riksdags-män och -kvinnor
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från 5 olika partier. De arbetar med frågor om t ex nya lagar
och skatter.
*bestämma -mer -de -t. De bestämmer=de säger hur alla ska
göra. Alla måste göra som de vill.
*fler: stor större störst
Många - fler - flest
*särskilda Det finns särskilda skor för dom som ska springa
fort. Det är skor som passar att springa fort i.
*traktamente -et -en ersättning för kostnader för bostad och
mat t ex när man måste göra en resa i arbetet.
*vårdnad -en Barnen bor hos mamman, inte hos pappan. Hon
sköter dem=mamman har vårdnaden om barnen.
B.=ganska lätt.

Om invandrartidningar
På lätt svenska - "Invandrartidningen godkänd för
statsbidrag till läromedel i invandrarundervisningen" -
har vi saxat ur nu ett bra tag. Och det kan vara på tiden,
att ge en klarare profil av denna lilla utmärkta "språk
lära".

Hösten 1971 bildades en stiftelse, som arbetar under
Arbetsmarknadsdepartementet och som står bakom ut
givandet.

Man prenumererar på tidningen. 15 kr kostar årspre
numerationen och förra året var upplagan sammanlagt
15 200 ex. Av prenumeranterna var 5 600 privatabon
nenter - huvudsakligen invandrare - och resten av upp
lagan gick till studieförbunden. Invandrartidningen kom
mer ut varje vecka förutom på lätt svenska också på fin
ska, serbokratiska, tyska, italienska och grekiska. Dess
utom kommer invandrartidningen INFORMATION en
gång i månaden med text på engelska, franska, polska,
spanska, tjeckiska och turkiska. Den går i regel endast
till prenumeranter. Några gånger per år skickas den ut
till ca 40 000 invandrarhushåll enligt adresser från folk
bokföringen, upplagda efter medborgarskap. Den, som
inte vill ha tidningen kan avsäga sej.
På lätt svenska tar in sammandrag av aktuella nyhe

ter speciellt för invandrare men också allmänna upplys
ningar från hela samhället. Invandrare kan också skic
ka in egna saker, som honoreras. I dom senaste numren
har det bl a funnits noveller skrivna av invandrare på oli
ka språk. - Man kan ta upp inspelningar av diskussio
ner om olika saker. Man kan referera ett möte i en poli
tisk förening t ex. Allt detta görs på "lätt svenska" och
bak i tidningen finns en ordlista med förklaringar under
rubriken Ordet betyder. Den svenska som används här
hör inte till det högtidliga expertspråket, som t o m ib
land kan vara svårt för en "vanlig" svensk. Därför upp
fattar kanske en del svenskar detta språk som lite för en
kelt, men det är ju meningen att det ska förstås av en ny
börjare, vad innehållet nu än handlar om.

M.



Hug' alitet
Hugin kaffebryggare
Ny konstruktion med avlyftbar
vattenbehållare och sladdvinda.
Inget restvatten efter bryggning.
Brygger 8 koppar på ca 9 min.
Effektiv varmhållning.

Gul eller brun 149: -
*jap

Hugin har breddat sitt varu
område och kan efter ingående
tester sätta sin välkända kvalitets
stämpel på en rad nya produkter.

Hugin handhårtork 450 W
Tystgående med uppställningsfot och
fönmunstycke. Kalluft och varmluft.

Gul, grön eller röd 65: -
Extra tillbehör: huva med slang samt
kam och borste.

'z
"*.. "e ~s sa

st

Hugin hårvårdsset
Ny konstruktion, torkar, kammar
och formar håret. Kam, borste och
fönmunstycke medföljer. 2 värme
lägen 250 eller 500 W.

Gul, grön eller röd 98:-

Hugin automatbrödrost
För två skivor. Inställbar rostnings-
grad. Gul eller röd 79: -
Finns även i manuellt utförande.

Röd 55:-

Hugin handhårtork 800 W
Med uppställningsfot och fönmun
stycke. Kalluft, varmluft eller varm
luft med kraftig genomströmning.
2 m sladd. G 1 11 ..a 85:ueerro .-

"..
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Hugin bärbar hårtork
Med rymlig dubbelväggig huva.
Kalluft, medelvärme och stark
värme. Praktisk för dem som vill
sitta avslappnad eller vill sköta
andra sysslor under tiden.

Röd eller grön 110: -

- s«aAATTfT E

~~'---~.::...~aN Cirkapriser.

Hugin varmluftsborste 200 W
Lätthanterlig lång modell. Utmärkt
till att kamma, forma och torka lätt
och tunt hår.

Gul, grön eller röd 79: -Kan kompletteras med kam och
borste.

Domus Gustavsberg Handlakonsumentägt!



Gustavsbergs planteringskärl
prydervarje plats.

Ställ dom fulla med växter inomhus
i entreer, foajeer, kontorslandskap,
konferenslokaler. ..

Eller utomhus vid portar, på gator,
i parker, på torg ... Överallt är det prydligt
med Gustavsbergs planteringskärl i
underhållsfri expanderad polyeten.
Växterna stormtrivs och praktiskt är det
också- materialet är starkt, smutsavvi
sande och tål temperaturer mellan -60°C
och+ 110°C.

Kärlen finns i vitt, ljusgrått och
brunt och i tre storlekar. Runda med
535 mm diameter,rektangulära400x600mm
och fyrkantiga600x600 mm. I samtliga fall
är dom stapelbara och har höjden 350 mm.

400600 mm

535 mm diameter -
600x600mm
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Nu drömmer en flyktings Maria
om en jul utan bitterhet
Vi har sålt hennes människovärde
för vår egen bekvämlighet.
Hon skall vakna bestört och finna
tomheten i sin hand.
Vad drömde Guds moder Maria
på väg till Egypti land?

Vi väntar en undrens stjärna
när eller fjärran ifrån
Kanske ler i en nyfödds vagga
en frälsningens människoson.

Edla

*

Ringen, I klockor,
ja ringen i midnattens timma.
Glimmen, I stjärnor,
som änglarnas stjärnögon glimma.
Frid till vår jord
Kommer med himmelens ord.
Ära ske Herren i höjden!

Julen är kommen
med ljusning till hjärtan, som bäva
Ned över barnet i krubban
änglarna sväva
Barnet från Gud
Bringar oss saliga bud.
Ära ske Herren i höjden!

Sv. psalm 54
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Flyktingmor med barn, på motstående sida, är en av Edit Tupys vackra grupper, gjorda avfröhus och vissna blad
de/ar och bilden härovan ärfrån Blomkulans daghem. Hilding var där vidpepparkaksbaket till advent och vårt mitt
uppslag har vi också hämtat från vårt äldsta daghem.

A

Mitt i novembers gråtoner och regndis drabbar oss den
kommersiella julen. Motvilligt och till sist uppgivet följer
vi med i överflödsvalsen och julen känns varken ny eller
fräsch när den infaller på riktigt.

I bästa fall har vi lärt oss att skaffa egna traditioner,
som ingen allmän köppsykos rår på. Ett kan vi i alla fall
slå fast, julen är efterlängtad, som vila och rekreation
mitt i vinterhalvåret. Jag undrar om vi inte alla skulle bli
fall för sjukförsäkringen fram i februari-mars om inte
julledigheten fanns som säkerhetsventil.

Alltså utan reservation: Välkommen allra käraste Jul
helg, Du är oss en andningspaus, en glädjens högtid för
både troende och hedningar. Kanske en stund av ge
menskap för de ensamma och en vederkvickande minut
av stilla ensamhet för de stressade.

I en tidningsutgivares tillvaro är jultidningens tillbli
velse en stötesten, som ger fjärilar i magen, men trycka
ren verkar ha ännu större problem. Pressad till sista
övertidsminut av otåliga redaktörer för ett aldrig sinan
de utbud av julpublikationer.

Dock, här är Julnumret till sist, håll till godo, ni anar

inte hur nära det är varje gång att det uteblir.
Vänder ni på bladet så hittar ni Bo Broms julhälsning

på sidan 3 och går ni sen vidare i texten ser ni att gus
tavsbergsvännen Wilhelm Odelberg har kommit ihåg
oss. Han har gjort en kuriös och ganska rolig upptäckt -
en lista som avslöjat att ett antal gustavsbergare gav
slantar åt en Linnestaty. Det var inga småpengar heller,
50 öre då var lika mycket som 25 kr. i dag.

Gösta Dahlberg återberättar några kända gustavs
bergares julminnen. Arthur Hald och Marianne Land
qvist skriver om en charmfull gustavsbergsutställning i
Lund.

H. C. Andersens sagor är alltid aktuella och Calle
Blomqvist har gjort ett underbart uppslag åt oss med
teckningar till "Prinsessan på ärten". Om gustavsberga
ren som stupade för Frankrike kan ni läsa och Möln
torpsglimten sprider ljus över vad som händer vid Kol
bäcksån och Julhälsningar i form av annonser hittar ni
och mycket mera. Ta det nu lugnt i jul så träffas vi utvi
lade och vid gott mod på det nya året. GOD HELG!

Red.



Befriarens stjärna
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Det vilar mörker överJudabergen,
och ingen stjärna lyser ur det blå,
av syndens gift ärfolketfrätt till märgen,
och läkedom ej merafinns attfå.

De vikit avfrån Herrens väg, denfordna,
och vandra bort till Baals offerlund,
Som hednafolk deflesta äro vordna,
med hjälplös avgud slute deförbund.

Då varsnarHerrens sändebud i syner
en tid, då våld skall bytas ut motfrid.
då krigaren sitt svärd ej mera bryner
och inga kogerfyllas mer till strid.

Ur Gustavsbergarens Julnummer 1945.

I skuggors land skall ljuset åter lysa
och alla skuldrors gissel brytas av,
betryckta hjärtan mer ej ångest hysa
och ingen själ säljes mer att bliva slav.

Och mörkret viker inför siarns öga
förfurstesonen utav himmelsk börd.
Se, morgonstjärnan lyserfrån det höga,
och lovsångstonen är iJuda hörd.

Lys, stjärna, in i varje sorgset sinne
och skingra mörkret uti hjärtats prång,
var vilsen sökare sitt slutmålfinne
vidjulens under och dess änglasång.

J ALÖFDAL



Inför ett nytt år
Ett skickelsedigert år för Gustavsberg närmar sig
sitt slut. Vårt 150-årsjubileum och all uppmärk
samhet däromkring har gjort att vårt namn och
våra produkter har etsat sig in i svenska folkets
medvetande. Vi är tacksamma för alla insatser, som
med Arthur Hald som drivande kraft bidragit här
till.

Men allt har inte varit jubileum. Vi har nu en låg
konjunktur som avspeglat sig i vårt resultat, men vi
har dock lyckats hålla uppe vår sysselsättning. Vi
hoppas nu att de svaga tecken till en förbättring
som kan skönjas i USA ska spridas till Europa, så
att vi kan få fart på vår export och därmed också på
de krafter som bestämmer efterfrågan på Gustavs
bergs-produkterna - byggandet och konsumtionen
inte minst.

Det har hänt en del under året även inom vårt fö
retag. Vi slår igen kyldisk och har aviserat nedlägg
ning av Ilända tegelbruk, men vi förbereder att själ
va överta pumpföretaget Perfecta-Silenta och har
fått en del nya produkter på vårt program. Likaså
har vi inlett en organisationsförändring, som vi hop
pas ytterst ska leda till en bättre lönsamhet för före
taget och därmed större trygghet för de anställda.

Inför helgen ber jag att få tacka Er alla för det
gångna året, för arbetsinsatser och för omsorger om
det gemensamma bästa i vårt företag. Personligen
har jag också fått bevis för att samhörighetskänsla
och vänskap betyder mycket för att underlätta om
ställningen i en värld där intet är beständigt.

Bo Broms
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1. Å n. v. Adolf-Fredriks kyrk-plan, 2. i n. v. Norra ilumlegården,
EN STOCKHOLMS PRYDNADSFHAGA: LINNE-STATYNS FÖRESLAGNA PLATSER. Tecknade af O. A, MASKELL,

Stor oenighet rådde om bästa platsen för Linnestatyn. Stockholms stadsfullmäktige gjorde slag i saken genom att
påfordra en betydligt större anläggning än vad Vetenskapsakademien hade tänkt sig och tillsköt pengar på villkor
att statyn placerades i Humlegårdens mitt. Bilden med de olika förslagen är från Ny illustrerad tidning 1877.

Då gustavsbergarna reste
staty över blomsterkonungen

Fil. dr Wilhelm Odelberg medverkar då och då i
Gustavsbergaren. Under sin förvaltning av Kungl.
Vetenskapsakademiens samlingar har han studerat
de mer än hundraåriga insamlingslistorna för re
sande av en staty i Stockholm av blomsterko
nungen Carl von Linne och till sin överraskning
funnit att ett stort antal gustavsbergare genom bi
drag anslutit sig till projektet.

Det hör numera till god politisk ton att bekämpa per
sonkult, i varje fall den med sådana extrema och be
synnerliga drag som förgiftat vår och föregående gene
ration. Naturligtvis finns det oskyldiga former. Ingen
kan väl på allvar reta sig på tonåringarnas och föralldel
även äldres ofta kommersiellt inspirerade kändiskult av
till exempel idrottsstjärnor eller popsångare. Att enveten
skapsman skulle bli omfattad av otaliga vanliga männi
skors stora intresse och beundran, får väl sägas vara me
ra oväntat. Icke desto mindre har det skett och sker än-
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nu. Linne, den märklige ordnaren av växtriket, fick re
dan under sin livstid en strålglans som knappast mattats
med åren och som tidigt spred sig över världen. Men det
var en teoretiskt grundad popularitet, ty som en väl
känd samtida svensk vetenskapsman sade: "Alla värde
rar professor Linne men nästan ingen älskar honom".
Linne stod dock i fortsättningen som en allt överskug
gande gestalt hos den älskligaste av naturvetenskaper
na. Många lade på hjärtat hans ord, att man skådade
Guds anlete i blomstren.

Linnes världsberömmelse satte många spår. Man har
räknat ut att inte mindre än 58 olika samfund har fått sitt
namn efter honom. Många länder har satt hans porträtt
på sina frimärken. Tre städer i USA är uppkallade efter
Linne. Otaliga gator bär hans namn. Man har också
tänkt på honom då det gällt att ge namn till kratrar och
"hav" på vår sterila satellit Månen.

Under 1800-talet blev det vanligt att svenska flickor i
dopet fick namnet Linnea efter Linne själv eller hans fa-



MINNESSTOD
voritblomma Linnea borealis. Sjålv har jag kånt några
Linneor, men ingen av dem har haft en sådan drag
ningskraft som den svenska flicka med namnet Linnea,
vilken blivit besjungen av Evert Taube i en av hans tidi
gare och mycket populåra sånger. Situationen år den att
en ung sjoman, som utsatt for orkanens alla makter på
Atlanten långtar hem till sin flicka i Goteborg, gor det
med foljande vers:

Hennes namn det år det vackraste somjag beskriva kan
ty Linnea år det skonaste på jorden
den som Blomsterkonungen under hoga granar fann.
Något skonare jag ej beskriva kan.

Något mer hedersamt for en forfattare ån att få sitt namn
i folkmun kan vål knappast tånkas. Linne har - for
modligen ensam bland vetenskapsmån - skordat denna
ara. Strindberg har ironiskt kallat sin samtid feir "atten
tatens och jubelfestemas århundrade". Attentaten har
tyvårr fortsatt, jubelfesterna har tagit andra, mindre
pomposa och mera vettiga uttryck såsom, for att nåm
na något aktuellt, Gustavsbergs 150-årsjubileum.

Under 1800-talet restes många statyer i Stockholm,
vilket ofta hade samband med att staden våxte och att
man ville vackert ordna parker och planteringar. Sop
tippen, det åckliga Katthavet, vid Nybroviken togs bort
på 1850-talet och i dess stalle kom en liten fin park.
Kungl. Vetenskapsakademien, som sorjde sin nyligen
bortgångne sekreterare och store kemist Jacob Berzeli
us - han som beståmde atomvikterna och gav kemien
ett nytt formelspråk - tog initiativ till en kolossalstaty
av Berzelius, som utford av C.G. Qvarnstrom hogtidli
gen avtåcktes 1858 på Katthavets gamla område. Aka
demien låt heller inga andra initiativ i den vågen gå sig ur
hånderna. Hundraårsminnet av Linnes dod 1778 nalka
des. Man borjade tånka på en ny staty. Akademiens pre
ses eller ordfeirande, den en gång så lysande politikern
Henning Hamilton, som mot slutet av sitt liv feir sina
oredligheters skull fick gå i landsflykt, jåmte akademi
ens sekreterare professor D. G. Lindhagen, utfårdade
1872 ett upprop till insamling som spriddes over landet.
Sex år borde vara tillråckligt både for att ekonomiskt
såkerstålla projektet och att få statyn utford. Det gick
emellertid trogt, både med det ena och det andra. Den
kånde skulptoren, professor Frithiof Kjellberg fick det
hedersamma uppdraget att gestalta Linne i brons. Så
blev det fråga om var statyn skulle stå. Under årens lopp
kom den i de makthavandes tankar att dansa runt från
Kungstrådgården till Vetenskapsakademiens dåvaran
de hus vid Adolf Fredriks kyrkoplan och slutligen till
Humlegården, som stod i tur att ordnas. Vid den tiden
var området ett skråpigt okånt tillhåll. Det gamla teater
huset Rotundan i parkens mitt var nedgången och skul
le rivas. Nya tider randades. Kungliga biblioteket skulle
få en ståtlig byggnad i parken. Engelbrekts- och Sture-

CARL vox LINNE.

ar Kongl. Vetenskaps Akademien år 1849 inbjod den Svenska Allmånheten att bidraga till
en minnesstod ofver den då nyss hådangångne Berzelius, våcktes ufven frågan att samtidigt resa
en årestod åt Linne, 'naturhistoriens fader", hvars for hvarje Svensk dyrbara namn ånun i dag lefver
aifven i de aflågsnaste 1aj2far, dit europeisk civilisation har hunnit, och strålar i hogre glans, ju
vidstråcktare en sann naturforskning utbreder sitt måktiga inflytande.

Forhallandena tillåto ej då att forverkliga denna tanke. Men enår om sex år Linnes hundra
åriga dodsdag intråffar, har Akademien ansett tidpunkten låmplig att nu återkomma till detta forslag;
oeh det år af denna anledning hon vånder sig till den Svenska Allmånheten med uppmaning att
med forenade krafter bidraga dertill, att till nåmnde dag, den 10 Januari 1878, Linnes bild i brons
må blifva stålld på en offentlig plats i Sveriges hufvudstad for att infor kommande tider båra vittne
derom, huru Sverige erkånner sina forbindelser till sina store mån och årar deras minne, och
mana kommande slagten att genom andliga idrotter hedra fosterlandet och sprida sanningens ljus

ofver verlden.
Vetenskaps Akademien har utsett en komite bestående af hennes Præses, Sekreterare och

Kamererare samt Herrar S. Nilson, E. Fries, S. Loven, N. I. Andersson, J. Arrhenius, P. von
Moller, O. Torell och A. Key, hvilken komite utlemnar anteckningslistor samt emottager inflytande
medel af hvilket belopp som helst att efter gifvarens onskan inbetalas på en gang, eller under två
hogst tre år. Bidrag kunna i landsorterna antingen erlggas till innehafvare af anteckningslistor,
eller ock ofversåndas direkte till Akademiens Kamererare, Statskommissarien och Riddaren O. F. af
Sillen. Akademien kommer framdeles att i allmånna tidningar lemna behorig redovisning for de

influtna medlen.
Stockholm den 5 April 1872.

Pa Kongl. Vetenskaps Akademiens vågnar:

Henning Hamilton,

Vetenskapsakademiens upprop for en Linnestaty 1872
samt ett uppslag av insamlingslistorna med gustavsber
gares bidrag.
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Frithiof Kjellbergs Linnestaty, fotograferad hösten
1975, 90 år efter avtäckandet. För att ge blomster
konungen ett mer majestätiskt utseende försåg honom
skulptören i den sista godkända, men också senare kri
tiserade versionen, med en stor och vid slängkappa.

Foto: Sven Bohman

gatorna planerades. Man beslöt att ställa Linne på Ro
tundans plats. Det dröjde i alla fall till den 13 maj 1885
då Linne stod där i all sin glans på sin sockel, omgiven
av fyra kvinnofigurer, symboliserande Botaniken, Medi
cinen, Mineralogien och Zoologien. Oscar Il förrättade
avtäckningen under musik, fosterländska sånger, kanon
skott och i närvaro av många tusen människor.

Under skoltiden i Stockholm 1926-1936 hade jag att
passera tvärs över Humlegården. Under 10 års tjänst
göring vid Kungl. biblioteket gick jag dagligen flera
gånger genom parken. Sannolikt har jag över tiotusen
gånger gått förbi Linne. Till en början föreföll statyn
märkvärdig och imponerande men blev med tiden ett
monument, vilket som helst. Det var först då jag för 17
år sedan tillträdde befattningen hos Vetenskapsakade
mien som jag på allvar kom att fångas in i den värld som
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företräddes av dessa stora vetenskapsmän, Berzelius och
Linne.

Inför året 1978, tvåhundraårsminnet av Linnes död,
planerar Uppsala universitet, Vetenskapsakademien,
Svenska Linnesällskapet samt det engelska Linnaean
Society, inte att arrangera stora hyllningar och banket
ter, utan en mindre kongress för att dryfta vetenskapli
ga frågor kring Linne. Med tanke på dessa förberedelser
kunde det vara intressant att se vad som tidigare skett
kring Linneminnet. En av mina medarbetare, som har till
uppgift att svara för vissa ordningsarbeten inom Akade
miens arkiv, kom en dag med en stor bunt handlingar
och sade: "här är något som säkert intresserar dig". Det
var 1872 års insamlingslistor och redovisning för Linne
statyn. Jag slog upp pärmarna och läste på måfå här och
där. En lista på fem sidor representerade Gustavsbergs
befolkning. Många kända gustavsbergsnamn drog för
bi, men det rörde sig om farföräldrar och ändå äldre fä
der och mödrar till dem jag själv känt. Bidragen var inte
så stora, mest 10-öringar och 25-öringar, här och där till
och med en riksdaler. Penningvärdet var ett annat än nu
för tiden och ett siffermässigt obetydligt bidrag kunde re
presentera flera timmars arbete. Det hela föreföll märk
värdigt. Älskade Gustavsbergs porslinsarbetare och
kontorister Blomsterkonungen så mycket att de ville av
stå en bit av sin lilla inkomst för att resa en staty till hans
minne?

En anteckning på redovisningslappen gav ett bra
spår: Professor Keys lista. Axel Key, berömd anatom
och fysiolog, var inte bara en av Vetenskapsakademiens
främsta pådrivare i statyfrågan, han var också svärson
till porslinsfabrikens ägare, grosshandlare Samuel Go
denius. Axel Key lät bygga det välkända vikingahuset
Bråvalla vid Farstafjärden med sin grotta för mossor
och skuggväxter. I likhet med sin svåger, kollega och
granne på Udden, professor Carl Jacob Rossander var
han en entusiastisk blomstervän. Hur Axel Key lycka
des att få så många gustavsbergare att sätta sina namn
på hans lista, därom tiger dock handlingarna.

Det var 78 personer som deltog och deras namn återges
här nedan.Några är signaturer, som inte är så svåra att
avslöja. Ett par namnteckningar i svag blyertsskrift är
omöjliga att tolka. Trots att mer än hundra år förflutit
sedan dessa namnteckningar skrevs, kommer säkert en
och annan gustavsbergare, som läser detta, att känna
igen någon för länge sedan bortgången släkting:
Z F-d, J's R-'n, F-g, Ax Sjöberg, JA Alm, 0 Johansson,
Petter Lindqvist, AZ, Frans Ekberg, August Olsson, C G
Nilsson, Johanna Lind, Anna Andersson, Carl Enberg,
Anders Enberg, Augusta Pettersson, A Hellström, Staf
va Granberg, Marie Hagström, N Dahlberg, Amalia
Fröberg, Sofie Malmberg, Johanna Hagberg, Johan
Olofsson, GB, F O Eckling, CP Hagström, J M Eriks-



son, C E Pettersson, Carl Isaksson, Gentele, J Kjell
ström, Amelie Andersson, Hilda Haglind, Hilma Ring
holm, Selma Larsson, Lotten Rönlöf, Anna Alander, Al
ma Söderman, F WBerger, A Billquist, H JPettersson,
H Engström, B Ekberg, Arvid Ekberg, Carl Brandt,
Herrman Box, Carl Törngren, AF Hagström, Ida Till
dahl (?) Peter Hedblom, G Lowndes, A Lindquist, Fri
da Stirn, C Hagström, B Enberg, Carl Severin, R Box,
Johannes Johansson, Aug Rolf, CA Ahlsson (?) C Sö
derman, John Atherton, C Poignant, Otto Enberg, Aug
Holm, August Öberg, C J Fogelholm, Richard Mell
ström, Oscar Enberg, G Svensson, Victor Carlbom, O
Dahlberg, Beckman, C J Pettersson.

Det finns nog de som vet mycket om dessa gustavs
bergare, vilket jag knappast gör. Några randanteck
ningar från min sida skall emellertid komma här.

Listan börjar med Z, utan tvekan identisk med konto
risten Reinhold Zielfelt, bror till en annan av Samuel
Godenius svärsöner August Zielfelt. Han var från bör
jan statstjänsteman men i sin ungdom blev han genom
en olyckshändelse förlamad i högra sidan. År 1874 kun
de han inte arbeta längre i fabrikskontoret utan flyttade
till en gård utanför Stockholm. I raden av namn finner vi
Amelie Andersson. Hon var en ung porslinsarbeterska
och gifte sig samma år med Reinhold Zielfelt, som hon
länge varit fästad vid. Enligt familjetraditionen skall hon
ha varit en god, uppoffrande maka och vårdarinna. Ziel
felt dog 1882. I kyrkoboken står antecknat att Amelie
dog av morfinförgiftning fem dagar efter mannen och
begrovs samtidigt med honom.
F-d betyder säkert Fredblad, men en generation före

Wilhelm Fredblad, far till ännu levande gustavsbergare,
och vars hågkomster från det gamla bruket ingick i som
marnumret 1975 av Gustavsbergaren. Familjen Ekberg
förekommer med två representanter, däribland klockar
far och porslinsmålaren Bernhard. Den gamla gustavs
bergssläkten Enberg, ursprungligen från Blidö, ställer
upp på listan med icke mindre än fem medlemmar. Nam
net Gentele på listan överraskar. Georg Gentele, den
skicklige kemisten och keramikern från Schwaben var
under mitten av 1850-talet disponent på fabriken, men
Godenius fick lov att avskeda honom eftersom arbetar
na inte kunde fördraga hans metoder som arbetsledare.
Antagligen deltog han senare i arbetet som keramisk
rådgivare. För övrigt återfinner vi Herrman och R Box
(ibland stavat Boox) av vallonsläkt liksom C. Poignant.
Några engelska namn förekommer också. Den förste At
herton i Gustavsberg tillhörde den tidigaste invand
ringen av arbetare från Wedgwoodfabriken i Stoke-on
Trent under 1830 och 1840-talet. Sönerna John och Ri
chard arbetade som drejare på 1870-talet. Johns namn
förekommer på listan.

Axel Key (1832-1901) var en av samtidensfrämstafor
skare gällande människans nervsystem och bindvävna
der. För svensk skolhygien hade han en banbrytande be
tydelse genom sina förslag om obligatorisk läkartillsyn
av eleverna. Keys mångsidiga intressen fick uttryck bå
de i byggandet av vikingahuset Bråvalla och denfintpla
nerade botaniska omgivningen. Porträttet ärfrån 1860-
talet, då han som ung professor vid Karolinska institu
tet gifte sig med den 19-åriga Selma Godenius
(1843-1916).

G. Lowndes, också han stamfar för en välkänd gus
tavsbergssläkt, inkallades från Stoke-on-Trent i början
av 1860-talet för att göra "benäkta" porslin och blev så
småningom förman. På äldre dagar återgick han till sin
ungdoms arbete med Wedgwoodporslin, så kallad jas
per. Lowndes dog år 1900.

Som sagt. Listan med de namn som hyllade minnet av
Linne kan nog stämma mången till minnen från gamla ti
der i Gustavsberg.

Wilhelm Odelberg
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JUL I GUSTAVSBERG FÖR
75 ÅR SEDAN

Sittandefr v Anton Kock, Oscar Wadström, Johan Hell
qvist, stående Georg Boox, Fredrik Lundqvist och Nils
Box.

Då jag 1960 skulle knåpa ihop ett Julnummer av Gus
tavsbergaren, lyckades jag samla sex genuina gustavs
bergare kring en miserabel trådspelare. Inspelningen
finns inte kvar, men däremot julnumret och några min
nesanteckningar från samtalet med det trivsamma gäng
et. Det var Georg Box, Nils Box, Johan Hellqvist, Anton
Kock, Fredrik Lundqvist och Oskar Wadström. Temat
för vårt samtal var Veteranklubben och pensionärernas
villkor - och därpå ledde jag in samtalet på hur julen fi
rades i Gustavsberg vid seklets början. På tal om det er
inrade Wadström om nyårsnatten 1900, då det nya år-
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hundradet ringdes in - ett år för tidigt påstod en del. Allt
folk i stugorna - i Kullen, Portstugan, vid Mariagatan,
Storgatan eller Doktorsgatan - gick ut "på bron" vid
midnatt för att lyssna till klockklangen i fjärran från
Värmdö, Boo och lngarö.

Julförberedelserna hos familjerna i brukssamhället
sattes av tradition igång på Annadagen den 9 decem
ber. Då skulle lutfisk inhandlas, i riklig mängd för att
räcka in på det kommande året. Den skulle huggas,
borstas och blötläggas, kalkas och sodabehandlas un
der ideliga vattenbyten, för att vara lagom färdig till jul.
Det var gott och en välkommen omväxling från en an
nars rätt ensidig matsedel.

Fabriken hölls ofta stängd från Jul till Trettondagen -
utom för dem som hade med djur, reparationer eller
städning att göra - eller för tjänstehjon. Men "fabri
kanterna", formarna och annat kvalificerat folk, fick och
hade kanske råd att ha ledigt. - Pojkarna hade kallats
till fabriksarbete, så snart de slutat skolan vid 13 års ål
der. Deras kunskaper om multiplikationstabellen och
läsning räckte, ansåg magister Lagerström, för att "äta,
sova och bära lera". Det var på den tiden man stavade
"blifva", "godt", sagdt" och "hvad"?! Så man fick i alla
fall snart lära om igen. - Den långa fritiden uppskatta
des av de unga - ty där var riktiga vintrar. Kälkdrögar
na kom fram vid bergen kring Rudmaren och i Rutens
backe. På Wollerts patent åkte man skridskor, senare i
tiden med segel, ända ut på Nämdöfjärden. Skidor fanns
inte men några gjorde sig tunnlaggar.

Det skulle vara gott och rikligt med bröd till Jul. Gum
man Lindberg i Farsta var känd för sitt bak, ett annat
brödställe fanns vid Mossen. Bagarstugor hade man bå
de i Mariagatan och Kullen - och dit fick grabbarna
springa med många korgar ved den här tiden.

När nu decemberavlöningen delades ut, blev det liv
ligt i bolagsbod och hos övriga handlare. Några familjer
hade fått kassan förstärkt genom att de gamla nu fick sin
årspension på 60 kronor för man och 48 kronor för
kvinna. Man planerade sina inköp noga. I bolagsbon var
det trångt. Många kom klockan 7-8 på morgonen -
men kom ej därifrån förrän framåt middagen. "Aktie
ägare" och tjänstemannafruar hade företräde - och
grabbarna - ja dom hade ju framtiden för sig. Hos Ba
gar Lindström förärades välkända kunder en liten wie
nerkrans på köpet. Hos Aströms i Kullen och Wass
bergs i Mariagatan hade man "julmarknad" och skylta-



de med granna julprydnader, godsaker och sällsynta
sydfrukter, som tex apelsiner. Där fanns pepparkaks
gubbar, sega "tjong" och sockerråttor för 1-2 öre. Lin
dahls diversehandel vid Edsberg var känd för sitt billiga
bröd - och för träskor.

I övrigt rekvirerade man sina förnödenheter - mest
vått - att levereras från sta'n med Gustavsbergsbåten.
Det var folksamling och fest vid kajen då båten kom.
Slädar och kälkar väntade att frakta hem varorna - här
tjänade pojkarna en och annan "tjufemöring" för att
hjälpa till. - Några gustavsbergare hade gris, som nu
slaktades i bryggstugorna och från Farsta kunde man
köpa inälvor för att bereda sylta, korv och blodpalt. -
Gran hade man huggit i skogen, efter anvisning från
lantbruket, ett fritidsjobb som kom på pojkarna. Accep
terades inte granens utseende i familjen, gick man ut och
högg en ny. När så jobbet var slut kl. 5 på Julafton sat
tes granen i sitt träkors, de hemstöpta julljusen knöts fast
med ståltråd eller i en ögla av två sammanförda grenar.
Man pyntade granen med pappersprydnader, sotargub
bar, kritkarameller, förgyllda nötter och sockerråttor.

För att skydda golvet mot de droppande ljusen lade
man papper eller Nya Dagligt Allehanda under granen. I
värmen blev sockerråttorna längre och längre, medan
pepparkaksgubbarna naggades av andra orsaker. - Jul
klappar förekom mera sällan. Därtill var kovan för
"knapp" - men det hände att någon fick en ask tennsol
dater, ett skrapnosspel eller en liten färglåda från någon
förmögnare släkting i sta'n.

Till Julottan i Ekedalskyrkan bagav man sig med
facklor och lyktor för att lysa sig fram i vintermörkret -
det måste ändå ha varit rätt stämningsfullt med allt detta
glimmande i snön utanför, när julpsalmen brusade till
kantor Ekbergs hemmagjorda orgel. Man stor tätt pac
kade i träkyrkan, där järnkaminerna utstrålade sin vär
me. Desto kallare var det när man kom ut - inte under
ligt att många nu avsmakade medförda våtvaror i fick
plunta. - Några år längre fram i det nya seklet blev det
högtidligare, sedan biskopen invigt den nya kyrkan. Det
året lär isränna ha brutits, så på Juldagens morgon kom
Julbåten med släkt och gäster in i Farstaviken. Kapten
lät båtens strålkastare lysa över kyrkan. Vilket kyrko
herde Norman tog som utgångspunkt för sin predikan -
"ljuset som kastas över templets torn". - Brukspatron
och hans folk hade sin upphöjda hylla i kyrkan - men de
firade sin jul i våningen vid Drottninggatan i Stock
holm. - Det året kom också baptistkapellet till - vilket
firades med fest och extraförplägnad, som också kom
våra fyndiga gossar till del. Den välgörande brukspatro
nen avtackades med ett vördsamt hyllningspekoral.

På Annandag Jul hölls föreningsfester på olika håll.
Det var gröt- och kaffefester hos Templarna på Värds
huset med sång och annan underhållning, och på Klub-

ben var det dans till Skarpskyttarnas eller Ekbergs ka
pell. Där dansades Kväsarvalsen - dagens slagdänga -
schottis, polka och francais. Pojkarna slapp inte in ännu
- men Oskar Wadström, som bodde i Klubbhuset, kun
de purras mitt i natten för att hasta till Värdshuset och
skaffa mera pilsner åt de törstiga.

Under mellandagarna blev det skridskoåkning - om
man inte måste hugga ved förstås. - Man gjorde för för
sta gången bekantskap med en unik företeelse, som le
vererade musik på mekanisk väg. Det var grammofo
nen, som ingenjör Odelberg lät en kollega presentera på
Värdshuset. Till Klubben kom en kringresande "kine
matografägare", som premiärvisade struttande korta fil
mer från Amerika mot 10 öre inträde. En stor sensa
tion! - Bland de fasta gustavsbergsfamiljerna hände det
att man bjöd in varandra till helgmåltid. Det var trångt
om saligheten, men nog kom man åt en pepparkaka och
en skopa saft. - Ungkarlar och annat löst folk hade det
svårare med umgänget. Vid den här tiden kom de första
kullorna. Pigga töser, som delade ett rum på fyra i Grö
neborg. Någon gång ockuperade de ett tomt rum och bjöd
grabbarna på lekar och dans till gitarr. - En gammal
gustavsbergssed var stjärngossarna, och där hade de fi
gurerat alla sex. Man svärtade ansiktet, draperade sig i
lakan och pappdekor, snickrade ihop en snurrande stjär
na - och vandrade runt i hopp om att bli insläppt i nå
gon lägenhet, få en bit ät- eller drickbart och en slant i
Judas strumpa. - Så följde till slut julgranslundringar
na, där man dansade kring granen och kastade ut den på
backen under hurrarop. Så var Julen slut.

Trots alla begivenheter kring juletid hade pojkarna in
te något bestående minne av särskild glad stämning vid
Jul. Man kom ofta i skymundan när de vuxna hade fest,
och man fick snylta sig in på en och annan församlings
fest till kaffe, sång och predikan. Man hade knalt med
kovan och man måste lämna det mesta av lönen i famil
jen. Länge slet man på kläderna från Tygboden och de
grova skorna. Maten var ensidig, ägg och frukt var lyx.
Öl och brännvin var en stor del i de vuxnas diet.

De gamla och ensamma, de fattiga och sjuka kände
nog inte heller någon äkta julstämning. Ibland måste
man tigga, för jämnan handla på krita, eller hoppas och
lite på goda människor, kanske hågkomst från barn som
flugit ut från Gustavsberg till andra orter, till Amerika.
Julen var verkligen klassindelad - det var tyst och dys
tert hos många. Men de mindes ändå att det varit Jul en
gång. Som det stod i en dikt från den här tiden:

Uti hjärtan, som om sällhet drömde,
och om barnastoj i fordom tid.
I stilla hyddan de dock ännu gömde
en känsla utav sällsam julefrid.

Gösta Dahlberg
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''VACKRARE VARDAGSVARA''
Brev från Landskrona

i
·1
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Det här brevet har vi fått från Ivar Th. Söderlund i
Landskrona. Porslinshandlare med minnen av gustavs
bergsporslin. Den första ordern gick till Gustavsberg
och det var 1931. Då var det inte nådigt att vara affärs
man.

Åren 1930-1931 var svåra år för mest hela mänsklig
heten. Efterkrigstiden med nedgång i produktion, åtföljt
av stor arbetslöshet präglade Sverige, när vår lilla familj
återvän-de från utlandet.

Vi var fyra: min fru, äldsta sonen, 4 år, Ingrid 3 må
nader samt "författaren". Mjölkflaskorna till Ingrid fick
värmas framme på lokomotivet under resa Krakau
Berlin - Sassnitz - Karlshamn. Kölden var intensiv och
när vi kom till Berlin lämnade vi lilla dottern till Evange
lische Fiirsorge med begäran att återfå henne på Stetti
ner Bahnhof vid visst klockslag. Mycket riktigt där stod
en prydlig barnsköterska med ungen. Sköterskan sa:
"Ach, die Herrschaften kommen". På E F var det van
ligt att barn inlämnades och ej avhämtades. Så fick "för
fattaren" sätta igång med att skaffa arbete. Omöjligt.
Resor, undersökningar, underhandlingar med tillver
karna av glas och porslin i Sverige. Resultatet blev att
"Vackrare Vardagsvara", Landskrona startade 15 no
vember 1931. Den första porslinsordern placerades hos
Gustavsberg. Gamle P A Hansson förmedlade bekant
skapen med disponent Odelberg, som var mycket vän
lig. Odelberg lovade att det vi ej kunde sälja kunde vi re
turnera. Det var knivskarp konkurrens och jag minns,
att vi fick återsända en fajansservis med brett, grönt
band.

Någon på tillverkaresidan sa till mig att om vi kunde
få upp årsomsättningen till 50 000:- så var vi i hamn.

Det började så smått. Den 23 februari 1932 sålde vi
en stålvisp för kr. 0.20. Vårt inköpspris för denna prak
tiska artikel var kr. 0.15. Bruttoförtjänst den dagen kr.
0.05.

Det gick emellertid framåt. 1931 årsomsättning ca
28 000, 1932 32 000, 1933 45 000. 1967 såldes våra
tomma väggar till DUKA.

Till sist några historier. En liten mor med många barn
(hon kom ofta förbi affären) frågade om hennes KAL
kunde få jobb som springpojke hos oss. "Jo då" blev
svaret. Många paket fick KAL kanske ej springa ut med,
men vi satte honom ibland till att damma. Efter ett par
månader uteblev KAL. När modern kom förbi, så frå
gade vi efter honom. Svar: "Han tyckte han fick slua för
möen damm".
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Vi skriver 1962 eller däromkring. En vacker som
mardag. "Författaren" står i dörren. Två damer närmar
sig. Den ena frågar mig: "Aer De porcelinhandlar". Ef
ter jakande besked räcker hon fram handen och säger:
"Tack! Mitt namn är fru W. Ni stod på kajen, när mina
tre små barn och jag själv kom med flyktingebåt från
Danmark 1943. Ni sa: Ni ska skall bo hos oss. Fru W
fick tydligen bo över natten i ett stort rum i vår våning.
På morgonen efter måste hon resa vidare till uppsam
lingsläger i Höör. Hon fick ej tillfälle tacka då, ty min fru
var antagligen på inköpsrunda och våra fem barn i sko
la. "Författaren" hade ej det blekaste minne av detta. Så
till sist en liten historia om Gustavsbergsporslin. En li
ten gumma med stor korg på armen öppnade försiktigt
entredörren och sa: Har ni nåt skravall från Agusta
Berg? Det lät mycket komiskt, när man bemärkte det
spetsigt uttalade uet i Agusta.

Ja, minnena äro många från barndom och mannaål-
der. I. TH. SÖDERLUND

Unik jubileumspresent från England. Denna eleganta
tekanna, tillverkad av William Cockworthy i Plymouth,
England, o. 1770, har fabriken fått i gåva av English
China Clays Ltd. Cockworthy var den förste engels
mannen, som upptäckte Cornwall-china-stone som en
viktig beståndsdel för att få fram det eftersökta pors
linsmaterialet. C:s produktion sträckte sig mellan 1769
och 1774, varför föremål därifrån är sällsynta. Med
kannan följde två album med foton från Cockworthy
Museum i Kingsbridge. M L
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GUSTAVSBERG I VÅRA HEM
Utställning på Kulturen i Lund

Kulturhistoriska museet i Lund, Kulturen, är ett mu
seum som i sin art kommer tvåa efter Nordiska Museet i
Stockholm. Det ligger mitt i Lund ett stenkast från dom
kyrkan och består av ett trettiotal ursprungliga och dit
flyttade byggnader. Utom de kulturhistoriska samling
arna som berättar om allmoge och borgarliv, om handel
och hantverk och inte minst om Lunds egen arkeologi,
finns det mycket betydande specialsamlingar framför
allt av keramik från alla tider och världsdelar, svenskt
silver, textilier m m.

Redan förra året beslöt, med anledning av vårt jubi
leum, dess chef Bengt Bengtsson att göra en gustavs
bergsutställning med hjälp av egna samlingar och en
över hela Skåne utförd inventering av gustavsbergs
porslin i hemmen. Med hjälp av pressen gick man ut med
frågeformulär och bad att få låna in porslin. Utställ
ningskommissarierna Gunilla Ericsson och Eva Sjölin
kunde glädja sig åt ett mycket stort intresse från allmän
heten och kunde endast ta in en del av allt museet er
bjöds att låna från slott och herresäten, borgarhem och
gårdar. Den rika skörden innehöll bl a flera nummer
som varken finns på Nationalmuseum eller i vårt eget
porslinsmuseum.

Utställningen inleds av två kontrasterande dukade
bord, ett allmogebord med handmålade koppar och fat
och muggar med reliefdekorer från fabrikens allra för
sta tid och ett pampigt festbord från 1890-talet med ser
visen Carrara, kandelabrar, brutna servetter och hela
den högborgerliga ståten. Det intressantaste med ut
ställningen och som skiljer den från allt annat i utställ
ningsväg i år är att ägarna berättat om sitt porslin och
ofta skickat bilder från det egna hemmet. Några exem
pel: På en bild ser man en imponerande gumma med en
låda på en spark. Hon gick runt i gårdarna för att laga
till kalas och då hade hon med sig en hel uppsättning
gustavsbergsporslin att duka med. Från en och samma

familj visades tre serviser: Allmoge som användes i som
marstugan, Liljeblå som användes till vardags i stan och
en benporslinsservis med guldkant till fest. Fadern i en
familj hade köpt servisen Wexjö och när sedan hans fyra
döttrar i tur och ordning satte bo fick de varsin Wexiö
servis. En lila Carrarabål har i en familj i generationer
använts i samband med begravningar. För gustavsber
gare var det särskilt roligt att se ett bidrag från dottern
till kamrer Adolf Carlsson i Gustavsberg. Där fanns
bland annat en påskservis som vi inte har exempel på
själva.

Ja, det fanns mycket att se på och underbara amatör
foton från kaffekalas och kaffestunder med Blå blom
från olika epoker. Mycket folk och mycket publicitet har
mött utställningen och vi i Gustavsberg måste verkligen
ge Kulturen i Lund en blomma för den fina insatsen. Ut
ställningen pågår till den 1 februari 1976 och fortsätter
sedan eventuellt till Landskrona och Helsingborgs
museer.

Du kan förresten själv bli medlem i Kulturhistoriska
föreningen för Södra Sverige och för 25 kronor får du en
mycket fin årsbok som just heter Kulturen.
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Saltstänk från Farstaviken
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Innan vi vet ordet av, så är det jul
Vad är det för en högtid egentligen? Vi väntar på den, en
del hatälskar den och många ensamma fruktar den. Jul
firandet kräver gemenskap och ensamheten blir out
härdlig när grannarnas festglädje tränger in genom väg
gar och tak. Vem mäter de ensammas bitterhet under
julhelgen och vem är beredd att lindra den?

Julen rymmer allt från kristen tradition till hedniska
riter, blandade så att ingen vet var det ena börjar och det
andra slutar och över alltsammans svävar den kommer
siella Tomten med rosiga plastkinder och välfriserat
skägg. Han som gör oss pirriga av ha-begär och hem
fallna åt frosseri. Priset är januaris kalla penningbrist
och gall- och magbesvär.

Det är trots allt den helg som vi har svårats att und
vara. Skön framförallt för att den ger oss en samman
hängande ledighet under den mörka årstid då vi behö
ver den. Handen på hjärtat, det egendomligaste av allt
är, att det sitter ett förväntansfyllt barn inom oss inför
julen, milde himmel blir vi aldrig vuxna?

Folket kring Farstaviken rustar för julen
Det börjar i september. Små gossar, blivande fram
gångsrika affärsmän, ringer på ens dörr och tar upp be
ställning på jultidningar. Jag kommer alltid att förvåna
mig över hur någon kan bli inspirerad av tanken på Jul
stämning eller Åsa-Nisses julbrännvin när sensomma
ren blommar och båtarna ännu ligger och guppar i Far
staviken. Det måste vara gossarnas naturliga fallenhet
för affärer och en inte oansenlig övertalningsförmåga.
Många av våra största bankmän och affärschefer bru
kar ju också berätta om att det var så det började - de
sålde jultidningar i sina unga år.

Det var så det gick snett för oss redan i starten. Vi sål
de aldrig jultidningar, vi kanske inte ens fick av våra
oförstående föräldrar, och så var vårt öde beseglat, vår
framtid utstakad, vi blev knegare med livets nödtorft
som enda riktmärke. Vi får aldrig en villa i Spanien, ing
et bankkonto i Schweiz, inget grundmurat hat till Sveri
ges regering i det för övrigt nationella lilla hjärtat.

Folkfrån tjugotvå nationer
samsas kring Farstaviken. Här finns alltså drygt tjugo
talet sätt att fira jul på utom vårt eget. Svindlande tanke
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- tänk om alla skulle fira sin helg inför öppen ridå och
delge varandra sina jultraditioner, det skulle bli en jul att
minnas länge. Vi skulle få en provkarta på all världens
decemberliv i helg och söcken.

I mitten av november verkar julen påträngande. Brev
lådan är full av reklamtryck i rött och vitt med God Jul i
guldtryck på titelbladet. Jag gnisslar tänder och göm
mer dem längst ner i den tidningshög man tror att man
en gång skall hinna läsa, här skall inte tjuvstartas innan
advent. Varefter man går till konsum och köper limpa
och servetter och ser tomtarna dansa på paketen och
musten har blivit julmust - ingen undgår sitt öde.

Även julesnön tjuvstartade
Den låg som på ett julkort runt viken den 21 november.
Vattnet svallade ännu fritt och slog upprört mot kaj och
brygga och träden stod med svarta grenar i det klena no
vemberljuset. Sandbilarna dundrade fram på Odelbergs
väg och de var efterlängtade. Vägarna blev glashala i
snöfallet. Vi har fått "långa" avstånd mellan hem och ar
bete även här i Gustavsberg med områden som har eg
na utfartsvägar. Björnkärret, mitt hem på jorden når
man numera på en ny väg som utgår från Skeviksvägen,
vid hållplatsen Böle mosse. Den är svindlande vacker
och förödande farlig, som så mycket annat i detta liv.
Med kurva på kurva och en sugande dragning mot höj
derna. Där stod bilarna och snurrade på sina sommar
däck för vem väntar kyla och snö när blommorna ännu
kämpar på uteplatsen.

Till sist, ge mig en julklapp,
apropå det här med trafik. Ta bort de nya skyltarna,
med förbjuden mopedåkning och sätt dit de gamla med
förbud mot cykelåkning, på vår gångbana till Lugnet.
Den sköna väg, som gav småbarnsmammorna en stunds
andrum och där småbarnen kunde springa fritt kring
barnvagnarna. Plötsligt åker cyklisterna slalom mellan
småbarnen och förskräckta mammor sliter in barnen till
vägkanten. Är det riktigt klokt det? Skall förövrigt inte
en gång- och cykelbana vara tudelad. Ge oss vår gång
bana åter, det finns så få fridfulla vägar kvar i samhäl
let. Ja så fick jag det sagt, det var den enda bönen på min
önskelista. Jag gillar överraskningar, ni vet, men bara gla
da och jag önskar er alla detsamma.

Edla Sofia



Skånska Cements bygge av 36 kedjehus i bortre Björnkärret närmar sig nu sitt slut. Husen ligger bara 50 m sydost
om Klosterbergsgärdet. För att möjliggöra bygget måste man stänga av Renvägen och göra en ny väg, Hermelinsvä
gen,fram till Böle mosses hållplats på Lagnövägen. Bilden visar 1 :a gruppen somflyttade in vecka 47. Någon har re
dan på gammaldags maner döpt sitt hus och man kan skymta det stolta namnet Albert Hallpåfasaden. Gustavsber
garen önskar nybyggarna lycka till. Foton på denna sida, LeifAndersson.

Ragnar Edling
avtackad

Ragnar Edling, hälsing, född i Hanebo, började hos oss
1938. Hans första uppgift var att göra grunder till Höjd
hagshusen under byggmästare Göranssons ledning. Var
sedan sotare i flera år och många husmödrar minns ho
nom från hans besök i hemmen. Givetvis skrämdes bar
nen även här med sotaren, men Ragnar var innerst inne
en snäll karl fast svart av sot i jobbet.

1952 kom Ragnar till Kyldisk och 1968 blev han
truckförare. Nu avtackades han vid uppnådd pensions
ålder av transportchef och arbetsledare.

Ragnar skall säkert ägna sig åt fritidsstugan i Häl
singland liksom åt täppan i Höjdhagen. Lycka till!
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Prinsessan på ärten av H.C. Andersen
I tolv illustrationer av C alle Blomqvist

Det var en gång en prins, som ville ha sig en prinsessa.
Så tog hanfarväl avfar och mor och reste ut i världen
för att hitta någon.

I
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Prinsessor fanns det gott om, men om det var riktiga
prinsessor kunde han inte komma underfund med; all
tid var det något, som inte var riktigt.

Så reste han hela världen runtför att finna sin prinses
sa men överallt var det något i vägen.

En afton när dom satt hemma på slottet, blev det ett
förskräckligt oväder; det blixtrade och åskade, regnet
öste ned, det var riktigt hemskt.

Då bultade det på stadsporten, och den gamle kungen
gickför att öppna. Det var en prinsessa som stod utan
för men Gud, så hon såg ut av regnet och det svåra väd
ret!



Vattnet rann nedför hennes hår och av hennes kläder
och det gick inframtill på skon och så sade hon, att hon
var en verklig prinsessa. Ja, det skola vi nog taga reda
på! tänkte den gamla drottningen, men hon sade ingen
ting.

Ja, där skulle nu prinsessan ligga om natten.

Om morgonen frågade man hen
ne hur hon hade sovit åh för
skräckligt illa sade prinsessan jag
har nästan intefått en blund i ögo
nen på hela natten Gud vet vad det
varitför något i sängenjag har le
gat på något hårt så attjag är all
deles brun och blå över hela krop
pen det är förskräckligt.

Men på kvällen gick hon in i sovrummet tog bort alla
sängkläderna och lade en ärta på bottnen i sängen.
Därpå tog hon tjugo madrasser, lade dem ovanpå är
tan och så ytterligare tjugo ejderdunsbolstrar ovanpå
madrasserna.

Så ömskinnad kunde bara en verklig prinsessa vara
och prinsen tog henne så till hustru ty nu visste han att
hon var en riktig prinsessa.

Och ärten kom på museet, där dem i fimmes att be-
skada om anger tmgi he tden. Se de rem
532
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BLOMKULAN
vårt äldsta daghem
Här började daghemsverksamheten i Gustavsberg 1942
och Blomkulan har utan uppehåll verkat som två gene
rationers andra hem. Från trettioårsåldern och neråt
finns många, många ungdomar med glada minnenfrån
Blomkulan, mest minns man "tant Bengtsson i köket".
Många talar varmt om Lilian, Elsa, Marianne och Sti
na eller någon annan av dem, som betytt mycket för
mindre personers trivsel. Härfanns länge både daghem
och lekskola, ja t o m en liten lägenhet förförestånda
rinnan.

I somras genomgick Blomkulan en renovering inomhus
och den forna expeditionen har gjorts om till ett större
kök. Det gamla köket, trångt som en kokvrå, finns kvar
till barnens eget stök och exp. har flyttats till västersi
dan och ligger ifil med lekrummen. Ett uppskattat rum
för vattenlek har tillkommit, liksom en snickarverkstad.

Blomkulan är nu ett daghemför syskongrupper. Tjugo
barn mellan 3-7 år tar daghemmet emot och många av
dem ser ni här på Hilding Engströmers bilder. Före
ståndarinnan heter Margareta Ekeberg och hon har till
sin hjälp Lisbeth Gustafsson, Kerstin Pettersson, Moni
ca Boman och Lisbeth Schneider. Stina Lindroth, an
ställd sen tjugo år basar i köket och Kerstin Sandberg
städar.

Layout: JAN CALDERON.

På den stora bilden sköter Jimi Nordström potatispres
sen med kraft och allvar. Lisbeth Schneider uppmuntrar
och övervakar, Marco Be/otta funderar medan Paulo
Pires och Samuele Perini inväntar resultatet.

Den lilla bilden under t. v., Paulo blandar mjölk i sme
ten.

Nästa bild under den stora: "Tant Stina hade ledigt och
vi lagar köttbullar själva", Paulo, Samuele, Lisbeth,
Marco och Jimi.

Bilden underst, längst t. v.: Lekstugan är skön att krypa
in i, Marco och Samuele skymtar genomfönstren, Jimi
är på väg in och Fernando Pires och Annelie Ullefjord
har annat för sig.

På bilden bredvid denförra har RolfPettersson kommit
för att hjälpa till med dockteatern. Han sitter iförgrun
den, fr. v. Lisbeth Schneider med sonen Johan, stående
Dejan Petkovic och två doldisar, dräkterna gör barnen
själva.

På höger sida t. v. i nya vattenlekrummet. Cilla Wahl
ström och Sandra Bizzini.

T. h. jobbar Malin Landqvist i snickarverkstaden till
sammans med Fernando Pires.

Under: De målandeflickorna heter Lena Lundqvist, An
nelie, Sandra. Det skall bli kläder till dockteatern.

På sista bilden är vi skräddare allesammans,fr. v. John
Lander, Malin, Dejan, Annelie, Daniel Jansson och Lis
beth Gustafsson.



Konsum-Domus
Vi befinner oss ånyo i slutet på ett verksamhetsår. Ser
man tillbaka har året gått väldigt fort. Den varma och
vänliga hösten har säkert bidragit till denna känsla, men
också en positiv utveckling för vår konsumentkoopera
tiva verksamhet.

Julmånaden blir årets sista tolftedel. Denna månad
präglas speciellt av de många traditionerna med dess alla
begivenheter. Julen blir oftast den högtid som skapar en
speciell atmosfär och stämning.

Till den bilden hör också att våra butiker och vårt va
ruhus julbetonas och rustar sig med alla de varor vi öns
kar återfinna i hyllor och montrar.

Vi hoppas därför att allt arbete som våra anställda
lägger ned i detta avseende ska underlätta för våra med
lemmar/konsumenter att finna det mesta av det som be
hövs i form av julklappar och andra varuslag.

Öppethållandet
under julmånaden i våra butiker och varuhus kommer
varje vecka att meddelas i vårt flygblad. Vi hoppas att
detta underlättar planeringen av inköpsbesöken.

Varuhuset under utbyggnad
Vid tidigare tillfälle har vi aviserat denna om- och ut
byggnad av varuhuset. Under gången tid har arbetena
fortskridit och blivit synliga kring vårt befintliga hus. Vi
hoppas att de eventuella olägenheter som hittills upp
stått ska följas av fördragsamhet. Under julmånaden
och närmaste månaden blir det väl inte så märkbara
störningar inne i huset. Vi hoppas därför att vi kan klara
de inre omdisponeringarna under den "lågfrekventa" de
len innan vår- och sommarruschen sätter in. I maj må
nad ska vi ha det hela klart.

Vår personal kommer att göra sitt allra bästa för att
överbrygga de olägenheter som kan uppstå under arbe
tets gång och vi hoppas att alla som besöker varuhuset
under byggnadstiden visar fortsatt förståelse och tole-

rans. Vi ser fram emot färdigställandet som ger oss ett
ännu bättre och funktionellare varuhus.

Fullmäktigesammanträde
Den 11 november voro föreningens fullmäktige, styrel
se, revisorer och representanter för de anställda samla
de till möte i Folkets husteatern i Gustavsberg. Vid mö
tet medverkade rektor Lisa Pettersson, Vi-skolan. Hon
berörde på ett kunnigt och trivsamt sätt frågor kring
Konsumentkongressen 1976, den fortsatta behandling
en av handlingsprogrammet för kooperationen samt ut
redningen om kvinnorepresentationen. I likhet med tidi
gare år lämnades information kring föreningens verk
samhet för innevarande år samt om gjorda bedömning
ar inför kommande verksamhetsår. Information lämna
des också om varuhuset och olika faser kring dess om
och tillbyggnad.

Året 1975
har som inledningsvis nämndes visat en positiv utveck
ling. Försäljningsmässigt redovisas mycket fina tal.
Annu saknas hela bilden, men vad vi hittills fått registre
ra pekar på en god volymökning. Denna registrerade ut
veckling är betydelsefull eftersom den också skapar po
sitiva effekter att neutralisera den mycket starka kost
nadsökningen som året inneburit. Vi vet att såväl löner
som bikostnader ingår med tyngd i årets ökade kost
nadsbild. En god säljutveckling tillsammans med den
försiktiga intäktsförstärkning som efterhand inträtt un
der året, ger oss besked om att en hygglig balans bör
kunna uppnås innan året gått tillända. Vi ser därför med
tillförsikt fram emot avslutningen av årets verksamhet.

Tack alla för det år som vi snart fullbordat och väl
kommen åter att handla KONSUMENTÄGT även på
det nya året!

VÅR ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!

PAN

KONSUM• DOMUS

ÖNSKAS KÖPA
En tallrik: Wilhelm Kåges ALLEGRO 1950, 19 cm, dekor gröna blad, blå blommor önskas köpa.

JAN ERNFLO tel. hem 08/773 30 25, arb. 08/23 65 00.
Adress: Nyvägen 45 130 12 ÄLTA.

18



Detta vackrafoto har vifått låna av Tora Severin. Kan någon datera det? Av klädseln att döma bör det vara taget i
mitten av trettitalet. Det var Gustavsbergs kyrkokör, som medverkat i Ingarö kyrka, man ser klockstapeln i som
margrönskan.

Fr. v. sittande: Sigrid Pettersson,fru Pettersson gift med Eskil P., IngridKörling, dir. Östling, kantor Körling, Sel
ma Atherton, Lalla Unden.

Ståendefr. v.: Ingeborg Blomqvist, Anna Säfström, Maria Sandström, Axel Unden, Lennart Fredblad, Axel Fall,
Oskar Fall, Eskil Pettersson, Ulla Fredblad, Tekla Severin och Sven Jonasson.

Översta raden: Axel Björkman och Carl Pettersson.

NACKABOKEN 1975
Omslaget på trettonde årgången av Nacka Kommuns Års
bok visar en oljemålning av Edvard Bergh (1828-1880), som
tillhör Nacka kommun och föreställer Duvnäs övre gård och
Prästgården vid Duvnäsviken. En utsökt liten idyll. Och en
omfattande artikel om Danvikshemmet Duvnäs (Lena, Jan
och Göran Guste) vars historia kan spåras ända bort i 1400-
talet, ger mycket information om byggnadernas öden, ägare
och arrendatorer.

Under rubriken Natur i Nacka (Carl Cedric Coulionos,
Hans Lundberg) beskrivs nackanaturen i ett långt perspektiv
från den tiden då Ältaberget, som nu är 82,2 mö h för 9.000
år sedan knappt fick näsan över vattnet och slutar med "Var
för skall man spara natur?". En viktig fråga, inte bara när man får man veta mycket om sin grannkommun. Margareta
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har "en så pass särpräglad natur med förekomst av för en viss
miljötyp karaktäristiska växter och djur, att de har mycket
stort värde som exkursionslokaler för universitet, skolor och
föreningar", som Nacka alltså har. Nacka kommun ligger ju
både i Uppland och Södermanland. Som helhet är naturen i
Nacka ändå en typisk sörmländsk innerskärgårdsnatur.

Vår medarbetare Gustav Alexandersson skriver om Små
båtsvarven, Familjen Casparsson och villa Snäckan (Fredrik
von Feilitzen) Liv i Skärgårdsstaden (Caroline Ralf-Baroni),
Buss på tjugotalet (Gösta Andersson), Fritid på sjön (Åke
Ameen, Hans-Erik Lundin, Karl-Arne Otterstål) och kom
munalrådet Reinhold Erikssons Nackastatistik - allt som allt
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Född vid Farstaviken
Dog för Frankrike
På Gustavsbergs kyrkogård står en gravsten över gr.a
vören C. G. Nilsson och hans hustru Sofia och på sock
eln berättar texten om sonen Elow som vilar i fransk
jord.

Edvin Hultman, son till handelsmannen i Gustavs
berg, Fredrik Hultman, besöker ofta kyrkogården och
sinafäders och vänners gravar. Han har berättatför oss
om Elow Nilsson och skickat oss ett nummer av Vecko
Journalen från 1914 där Elow medarbetade. Edvin
Hultman och Elow Nilsson var båda utlandssvenskar.
Denförre verkade en stor del av sitt verksamma liv, som
representant i England och den senare sökte sigfrån ar
betsbristen här hemma till restaurangnäringen utom
lands och befann sig vid krigsutbrottet på Victoria Pa
lace i Paris. Gustavsbergssonen Elow ägdeförmågan att
uttrycka sig och skrev om sina upplevelser i DN och
Vecko-Journalen, en bok lär också ha utgivits av honom.
Elow Nilssonfångades av de patriotiska stämningar

na i Paris och gick somfrivillig ut i kriget. Han stupade
1916 endast 22 år gammal. Ur Vecko-Journalen från
1914 återges här nedan följande:

Hr Elow Nilsson, son till gravör G. Nilsson vid Gustavs
berg nära Stockholm, är en ung man som då kriget bröt
ut vistades i Paris där han hade anställning på Victoria
Palace Hotel. Han har nu gått med som frivillig i kriget,
blev inskriven i franska armen och har efter att först
sänts till Toulouse för att genomgå förberedande öv
ningar sänts med armen norrut.

Ur ett brev som hr Nilsson i mitten av augusti skrev
hem till sin syster äro vi i tillfälle att göra följande ut
drag som ger en ganska målande bild av Paris sådant det
tedde sig strax efter krigsutbrottet och alla de fantasti
ska historier tex den om Maggis förgiftade mjölk som
voro i omlopp i Paris:

Här i Paris är allting så upp- och nedvänt nu under
kriget, ingen ordentlig postgång, mest alla affärer stäng
da. Efter kl. 9 på kvällarna är allting tyst och gatlyktor
na släckta, endast några kolossala strålkastare upplysa
horisonten, spejande efter luftskepp. Ja detta är en tid

Bilden ovan har vi fått av Edvin Hultman. Den är ett
porträtt av Elow Nilsson.

På gravstenens sockel står texten:
SONEN ELOW 14.3 1894
VILAR I FRANSK JORD
STUPADE I VÄRLDSKRIGET
FÖR FRANKRIKE DEN 12.9 1916.



som jag aldrig kan glömma. För endast en 14 dagar se
dan voro vi mitt uppe i säsongen med varje rum på ho
tellet upptaget och Paris var som vackrast. Nu finnes här
endast en 8 å 10 gäster och ingen manlig personal. Un
dantagandes mig och en dansk sekreterare finnes endast
några småpojkar i köket, alla andra äro ute i kriget. Här
voro några tyskar, kypare och vaktmästare, några lyck
ades komma iväg hem till sitt land igen inom 24 timmar
efterkrigsförklaringen, några stackare hunno det ej utan
blevo hämtade av polis och sitta nu inom lås och bom
såsom krigsfångar.

Jag reder mig ganska gott. Ännu så länge skall väl ho
tellet hållas öppet åtminstone en månad, och när det
stänges får jag ändock bo kvar här i ett gästrum samt
spisa här. Någon betalning har jag naturligtvis ej nu men
jag har en ganska god slant sparad såjag reder mig nog. Det
värsta är att min kassa nästan uteslutande är i sedlar,
och papperspengar äro nära nog värdelösa nu. Men
svenska konsulatet har lovat att hjälpa mig växla ut dem
ifall jag skulle behöva, så jag är alls icke orolig för fram
tiden.

Du skulle ha sett Paris under mobiliseringstiden och
under krigsutbrottet eller förresten det var bra att du ej
såg det. Under revolutionen tror jag ej det kunnat gått
mycket vildare till. De scener jag såg äro omöjliga att be
skriva. Här hände saker som Ni hemma i det lugna fleg
matiska norden ej kunna göra Er en föreställning om.
Då slog hos fransmännen, det länge närda tyskhatet fullt
ut. Men ändock, det måste jag medgiva, på de härva
rande tyskarna och österrikarna förgrepo de sig sällan
utan orsak. Här var tex ett stort tyskt mjölkbolag (Le
bon lait Maggi) med hundratals affärer över hela Paris.
När mobiliseringsordern utkom försökte de smuggla 4
miljoner francs i guld över gränsen (all tysk och österri
kisk egendom här var ju förklarad beslagtagen när kri
get utbröt) och så förgiftade de mjölken, så att ett flertal
personer avledo. Men då tog det sydländska blodet i den
hetlevrade fransmannen ut sin rätt. Varje bolagets affär
krossades fullständigt i småsmulor. Här mitt emot hotel
let fanns en affär. En till flera tusen personer uppgående
pöbel stormade den och inom 5 minuter fanns däri ej en
bit som var i mer än västficksformat. Allt brännbart slä
pades ut på gatan och antändes och hela affären var
inom kort endast en ruinhög. På alla affärer där det an
nonserades "Man spricht Deutsch" inslogos fönsterru
torna. Men det hemskaste jag någonsin sett inträffade
den 4 Aug. på Champs Elysees (den elegantaste boule
varden), två tyskar voro nog oförsiktiga att utropa "Vive
l'Allemagne a bas la France"! (Leve Tyskland ned med
Frankrike!). Men det blev dem ödesdigert. De blevo
övermannade och fullkomligt flådda varefter den uppre
tade massan sparkade och spottade på deras lik. En
hemsk syn som jag väl aldrig skall glömma.

Skandinavierna ha flytt härifrån, här finnes knappt ett
hundratal kvar nu. De reste hur de kunde bara de kom
mo iväg. Flera fingo nöja sig att ligga i hängmattor i last
rummen på ångare. Jag brydde mig ej om att resa. Vad
skall jag hemma att göra, något arbete är ju omöjligt att
få. Förresten har jag det bra här, och direktören kan ej
avvara mig. Jag är ensam i matsalen och måste även
hjälpa till i köket, annars få vi svälta här ty den nuva
rande kökspersonalen duger ej mycket till. Så det är ett
tämligen sjunde klass "äkta franskt kök" vi för tillfället
föra här på Victoria Palace. Men ännu har ingen klagat
på mina svenska biffstekar och plättar med hallonsylt.
Och så är jag även "gårdvar" d v s på nätterna sitter jag
med en revolver på salongsmattan och vaktar huset men
det är ett tämligen onödigt jobb ty det är så lugnt som
hälst här nu, lite' bråk hade vi de första nätterna men det
var lätt klarerat med polishjälp. Nu kommer den stora
nyheten (sitt i närheten av kallt vatten i händelse du skul
le svimma vid läsningen därav): jag har ingått som fri
villig i den franska hären, och har blivit antagen. Men
när jag får rycka ut och om jag över huvud taget får
rycka ut det vete gudarna, men jag hoppas det åtmin
stone. - -

Vecko-joumalen har även direkt mottagit ett brev
från hr Nilsson som vidfogat närstående fotografi vi
sande hur han tar sig ut i den franska uniformen med
dess försvarliga ryggpackning som det är tungt bara att
titta på. Ur hr Nilssons brev förtjänar anföras följande:

Jag har hittills ännu endast legat som volontär pågar
nisonen först i Rouen och sedan i Toulouse, (varifrån
brevet är avsänt sista dagarna i september) men vi ha
exercerat hårt och med entusiasm så nu äro vi prepare
rade för att sändas i elden och inom ett par dagar bli vi
skickade till fronten.

Vårt regemente (Deuxieme Etrangere) består av 1 500
å 2 000 man, alla utländska volontärer, alla redo att gi
va sitt liv för "La France" och trikoloren.

Sällan har väl världen skådat ett brokigare regemen
te. Alla nationer äro representerade och språkför
bistringen är stor. Här finnes amerikanska miljonärer
och utfattiga ryska sågfilare alla i den franska legions
uniformen och alla kamrater. Moder Svea har endast två
representanter. Jag har numret 43949.

Entusiasmen i hela Frankrike är storartad och över
allt sjunges marseljäsen. Ingen är modfälld. Aldrig hö
res en klagan. Har någon förlorat en kär vän eller anför
vant i kriget så säges det alltid i ett leende mellan tårar
na, "Men han föll för Frankrike". Några socialistiska
demonstrationer mot kriget eller hätska uttalanden däre
mot i de socialistiska pressorganen förekomma ej.

Trikolorens söner äro redo att offra sitt liv till sista
blodsdroppen för Frankrike. Vi i främlingslegionen går i
striden med dem med samma entusiasm som de.
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''Brandlarm
Den 21 oktober utdelades förtjänsttecken till de nöjda
herrarna på bilden t. v. och vice brandchef Bertil Ytter,
som var med vid tillfället, beskriver det så här:

Brandchef Allan Samuelsson, representant för Sven
ska Brandförsvarsföreningen, förrättade utdelningen av
föreningens förtjänsttecken i guld till Harry Pettersson,
Gustavsberg, Erik Norman, Runmarö, Stig Lundin,
Djurö samt Ivan Johansson, Gustavsberg, för deras
stora insatser under lång tid till brandförsvarets fromma
inom f d Gustavsberg, Värmdö och Djurö kommuner.

Torsten Rolf framförde å kommunens vägnar gratu
lationer till medaljörerna samt gjorde en kort historik om
brandförsvaret i Värmdö förr och hur det sedan byggts
upp under åren till nuvarande organisation. Brandche
fen överlämnade därefter en liten minnessak från Värm
dö brandförsvar till Harry Pettersson, Erik Norman och
Allan Samuelsson. Ordföranden avslutade därefter den
na del av mötet med ett tack till persona!en för deras
medverkan.

Vi är grannar till
Brandstationen
"Grannen kommer sist till kalaset" säger ett bra, gam
malt ordspråk och enligt det var det alldeles i sin ord
ning, att jag smög mig in till Ivan Johansson och hans
mannar först häromdagen. Ett drygt halvår efter deras
inflyttning i nya lokaler, Gula Kontoret, där redaktio
nen är inrymd och Brandkårens hus ligger varandra nä
ra och det känns tryggt. Det var riktigt spännande att få
besöka denna helt manliga inmutning av samhället. En
inbrytning väntas i kvinnoårets sista skälvande minut -
det kommer en kvinnlig kanslist i slutet av året.

Brandförsvaret är ju numera en helt kommunal ange
lägenhet som ytterst sorterar under brandstyrelsen, ord
föranden där heter Mats Björkman. Brandchef är Ivan
Johansson och vice brandchefen heter Bertil Ytter. Hel
tidsanställda brandmän 27 och deltidsanstä!lda 16. Un
der varje skift, som omfattar ett dygn, tjänstgör 8 man
(varav 4 är ambulansmän), brandchef och jourhavande
förman. Skulle inte den tillgängliga styrkan räcka till kan
förstärkning tillkallas från Nacka Brandkår. Det hände,
berättar Bertil Ytter endast vid ett par tillfällen förra året
och det är inte mycket med tanke på att brandkåren
gjorde 220 utryckningar för bränder under året.

Bilden i mitten talarför sig själv - klartför utryckning.

Hans Karlsson på bilden här bredvid i ett av övernatt
ningsrummen.
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Arbetsmiljön har förbättrats avsevärt. Byggnadens

tre plan har utnyttjats för brandstationens behov, ytan
är tre gånger så stor som tidigare.

På bottenplanet, det var i stort sett den yta brandkå
ren förfogade över tidigare, finns nu garage, verkstad,
bastu och rum för jourhavande förman.

I vagnhallen finns den materiel som ett brandförsvar
av denna storleksordning behöver. En ny och en äldre
brandbil, 2 dygnsambulanser, 2 bogserbara motorspru
tor, i slangjeep, I redskapsbil, I båt med aktersnurra, be
lysningsutrustning, I bogserbar stege 22 m och förråd
för slang och brandmateriel.

På husets mellanplan finns kontor för brandchef, vice
brandchef och kanslist. Här ligger också 8 övernatt
ningsrum i rad med en bädd och tre klädskåp för brand
männens tillhörigheter och ett modernt kök där varje
man har sitt eget kylfack för matvaror. Här är gossarna
som klarar sin matfråga själva, diskar och håller god
ordning. Snyggt och prydligt i kök och övernattnings
rum till allas trevnad. På denna våning finns också en
lektionssal med moderna läromedel och där pågår lek
tioner dagligen.

På övre planet finns den stora motionssalen, som är
livligt utnyttjad. När jag var på besök spelades bordten
nis, men matchen blev avbruten av en röst ur högtalar
anläggningen, som kallade till samling i vagnshallen. Den
högtalaranläggningen täcker hela byggnaden, når in i
vartenda litet utrymme, ingen brandman kan undgå kal
lelsen i det huset.

Ett trivsamt dagrum finnes också på detta övre plan,
med TV, radio och bekväma möbler för samvaro och re
kreation.

BRANDKÅREN=
Kommunens räddningskår

Ingriper vid olika nödsituationer
Bränder
Rasolyckor
Isolyckor
Oljeläckage
Stormskador

Olyckor med
djur

Utsläpp av
farligt gods

Översvämningar

Katastrofsituationer med järnväg, flyg m. m.
AMBULANSTJÄNST

med olycksfall och sjuktransporter

Vid NÖDLÄGE RING 90 000

Köket är både modernt och hemtrevligt. Fotografen kom
lagom till kaffet. Fr. v. Conny Olofsson, Per-Erik Pers
son, Åke Karlsson, Erik Hansen och Lars Ahlstrand.

Den nya brandbilen med Erik Hansen närmast, Lars
Ahlstrand skymtar =t. v.

Här spelas pingis i motionssalen medfart, Conny Olofs
son, med ryggen mot kameran, ser ut att utföra en ele
gant danstur ur "den döende svanen". Lars Hellström
t. v., Per-Erik Persson och Erik Hansen.



Platschefen Lars Lundberg har just avtackat Ernst
Hellström den sista arbetsdagen. T. h. Allan Velander -
50 år iföretaget - konstaterar exakta mått vid tillverk
ningen av gavelverktyg.

MÖLNTORPSGLIMTEN
Pensionering
Den 30 september gick slipare Ernst Hellström i pen
sion efter jämnt 40 års tjänst. Via anställning vid Kvick
sunds Tegelbruk, kom han alltså till dåvarande Möln
torps Verkstäder 1935. Glödgning, betning och klipp
ning var dominerande uppgifter i början. 1941 blev För
svaret storkund på våra matkantiner, varvid Hellström
fick förstärka och bli putsavdelningen trogen.

Ernst Hellström, som tillhört företagsnämnd och
skyddskommitte i flera tiotal år, avtackades av dispo
nent Lars Lundberg för företaget samt av arbetsledare
och kamrater. Skötsel av den egna villan vid natursköna
Borgåsund, samt åretruntfiske i Mälaren väntar nu den
sympatiske veteranen!

Företagsnämnden
Vid höstsammanträdet rapporterades bl a att en lösning
av företagshälsovården på orten kan skönjas. Ett för
slag är att ett av elevhemmen vid Herrevadsskolan kan
omdisponeras för det synnerligen angelägna ändamålet.
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- Frånvaron, som ökat på sistone, har medfört be
tydande störningar i produktionen.

- Hallstahammars kommun har hört sej för om våra
ev. utvidgningsplaner. F n finnes inga sådana, men ut
vecklingsmöjligheter bör finnas då behov uppstår. KFAI
har utrett flera alternativ. (En jordbrukareorganisation
motarbetar dock utvidgning på intilliggande åkermark.
(Sign. anm.!)

- Kenneth Jansson (2 st) och Rainer Sjölund erhöll
förslagsbelöningar.

Bussresa
Förslagsställare, som erhållit belöning senaste året, har
tillsammans med förslagskommitten företagit en studie
resa till Fagersta AB anläggningar i Långshyttan. Re
san utgjorde s k "extrapremie" för förslagsställarna.

Veteranhyllningar
Verktygsarbetare Allan Velander har av företaget upp
märksammats för FEMTIO års anställningstid! För
man Elis Becker blev också ihågkommen efter 40 års



Albin Möller gjorde
60 miljoner tefat

Albin Möller föddes i Kårboda 1892, där fadern var sko
makare. Den 1. 7.05 började han i fabriken enligt tra
dition. Efter springpojksåren började han på Engelska
verkstan som tefatsformare. Tefatsformare kallas man
än i dag oavsett man format mockafat, kaffe- eller tefat.

Liten och tunn i hela sitt liv men med en okuvlig ener
gi kom Albin upp i fenomenala mått, när det gällde an
tal fat. Gustav Falk, "Slampen", som var springpojke åt
Albin 1923-28 berättar att betinget var 11 vinklar
3.400 tefat, till detta skulle man plocka av efter tork
ningen, man skulle bära avskär och transportera massa
från hissen i "Nya verkstan" ungefär vid norra väggen
på den halva av Nya verkstan som står kvar, ca 150 m.

1940 flyttade Hushållsverkstan upp i den nya sani
tetsfabriken. Då fick man massa framkörd och då fick
man även ett kontinuerligt arbetande torkskåp. Då öka
de Albin till 5.000 st/dag eller 28.000/vecka. Man job
bade lördagar på den tiden. I dag gör våra moderna rol
lermaskiner 38.000 på två veckor. Jag nämner detta för
att Ni skall förstå prestationen.

Albins energi höll honom igång till 1958, alltså i 53 år.
Då hade silikosen knäckt honom, liksom den även
knäckte hans broder, som formade "äkta" tefat. Albins
seghet och goda fysik höll honom vid liv i ytterligare 9 år
till 1967.

Han hade faktiskt en hobby - fiske. Man såg honom
ofta stå vid avloppet på kyrkbron med sitt långa gädd
spö. Ibland stod han även på biskopsbryggan och meta
de bete. Inget snack om saken, denne man har väsent
ligt bidragit till vår fabriks utveckling. Det gick nämli
gen ut ca 60 miljoner tefat med Albins stämpel, M5.

T. R.

tjänst, liksom makan tidskrivare Gunnel Becker och för
man Allan Eriksson båda för 25 tjänsteår.

Jubileumsfest
GBH-klubben firade den 4 oktober sin 15-åriga tillvaro.
Festligheterna inleddes i Linnea-Biografen, Kolbäck,
varvid numera välbekanta Scenstudions Teatergrupp
från Gustavsberg framförde "En afton med Dan An
dersson". Visor och dialoger av den nu så populäre skal
den, varvades på ett stämningsfullt sätt av den ung
domsdominerade ensemblen. Därpå inbjöds till thesupe i

Albin Möller jobbade på fabriken i 53 år och hann att
göra enfullständigt otrolig mängd tefat. Han blev 75 år
trots silikosen. Inget snack om saken, skriver Torsten,
Albin har verksamt bidragit till fabrikens framgång.

Godtemplarlokalen. Bertil Gybrant - klubbstyrelsele
damot sedan starten! - förrättade utdelning av presen
ter till de särskilt aktiva medlemmarna Evert Stillman,
Bertil Johansson, Åke Hedström, Einar Hjärtsson, Sven
Larsson, Stig Andersson, Allan Eriksson, Rune Gus
tavsson och Lars Johansson. Givetvis uppmärksamma
des även Gybrant!

Dans till Julles Trio ingick också i firandet, som gläd
jande nog även lockat många veteraner med resp.

L. Johansson
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GUSTAVSBERG

BARNFILMKLUBBEN
börjar terminen torsdagen 5/2 kl 15 i Munkmoraskol.an. Kl 16.30 i
Hästhagsskolan. Därefter första helgfria torsdag i varje månad.

KYRKANS UNGDOM (tonårsverksamhet)
startar onsdag 28 jan. kl 19.15 i nya lokalen, Björnskogsv 52, med
"Öppet-Hus". Träff varannan onsdag i olika lokaler i samhället.
Öppet-Hus, mysaftnar, film, hobby, bibelstudier, utflykter ... Hör
med ungdomssekreteraren!

Födda
9/10 dotter till Ari Kalevi Koskinen o.h.h. Sirkka Liisa Tellervo f.

Kuukari, Markörst. 9
13/10 dotter till Jan Evert Öberg o.h.h. Kersti Ingeborg f. Mattsson,

Älggårdsv. 16
17/10 son till Kjell Evald Jalakas o.h.h. Kerstin Svea Matilda f. Pe

tersson, Skyttev. I
28/10 dotter till Airi Anita Rossi, Markörst. 8
1/l l son till Nils Perry Widell o.h.h. Siv Eleonor f. Adsjö, Skut

viksv. 3
8/1 l dotter till Reijo Anto Aatos Korpi o.h.h. Kaija Tuulikki f.

Vaappo, Skyttev. 7
9/1 l son till Sven Harry Görgen Karlsson o.h.h. Yvonne Marga

reta f. Johansson, Råddjursv. 10
9/ 11 dotter till Gunnar Lund o.h.h. Ingeborg Elisabet f. Bylund,

Trallbanev. 14

Döda
8/10 Nils Axel Jonas Axelsson, Höjdg. 11, 57 år

10/10 Gunhild Vilhelmina Sjöberg f. Strömberg, Trallbanev. 10,73
år

26/10 Elsa Adelina Karlsson, på förs., 73 år
29/10 Karin Maria Elisabet Jönsson f. Norberg, Skeviksg. 4, 63 år

1/11 Lars Gabriel Stockman, Mariag. 13, 54 år
5/ 11 Livia Idalia Östman f. Brolin, Höjdg. 11, 84 år
6/1 l Teresia Anny Maria Sandberg f. Axell, Gustavsgården, 73 år

Gustavsbergs församling
BARNENS KYRKTIMME
Ny termin inleds med julfest söndagen 4 jan. efter familjegudstjäns
ten i kyrkan kl 11. Därefter pågår kyrktimmen varje helgfri lördag kl
l 0-11 i kyrkan. Gudstjänst, lektion, pyssel, en stund med mening för
barnen. Taxi avgår kl 9.40 från Lugnet, Munkmora, Hovvägen, Ter
rassen, Mörtnäs och Norra Lagnö. Alla barn 4-1 3 år är välkomna!

VARDAGSVERKSAMHETEN FÖR BARN (juniorer)
Björnskogv. 52 tisdagar kl I 8-19.30. Start tisdag 27 jan.
Hästhagsskolan torsdagar kl I 8-19.30. Start torsdag 29 jan.
Lek, pyssel, hobby, andakt, gemenskap ...

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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STUDIECIRKLAR
Resecirkel, London, start tisdag 3 febr. kl 19, Björnskogsv. 52. Nya
deltagare välkomna! Bibelstudiecirkel, I sin glädje, start onsdag 4
febr. kl 19, kyrkans tomrum. Nya deltagare välkomnas! Bägge cirk
larna hålls i samarbete med SKS. Är du intresserad av barnpsykolo
gi eller konsthantverk, hör av dig!

KYRKOSPEL
kan det bli om det finns intresserade. Hör av dig!

MUSIK VERKSAMHET
Det finns barnkör (Ceciliakören), ungdomskör och kör för vuxna
(kyrkokören). Samtliga körer hälsar nya välkomna i alla stämmor,
såväl manliga som kvinnliga. Körerna medverkar vid högtider i kyr
kan, har små körresor och deltager vid musikandakter.

Varje lördag kl 18 är det orgelmusik i kyrkan, ibland utbytt mot mu
sikandakt, ofta med medverkan av någon gästande kör.

Undervisning, företrädesvis för äldre, ges bl. a. i orgelspel.

Ledare för musikverksamheten är musikdirektör Hans Björklund, tel.
08/404915.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
har årsmöte i prästgården tisdagen den 20 jan. kl 19.30. Samlas se
dan varannan tisdag.

UPPLYSNINGAR:
Musiken - Musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15 (bosta
den).

Barn, ungdom och studieverksamhet - Ungdomssekreterare Karl
Erik Cederlund, tel. 342 35 eller 300 52 eller 08/742 24 07 (bosta
den).

Övrigt - Kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN TILL HEL
GERNAS GUDSTJÄNSTER tillönskas alla i församlingen.

Hans Ekström

Tack
Ett varmt tackför allt deltagande vid vår broder, Harry
Jönsson och vår syster Karin Jönssons bortgång.

Syskonen

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 409490



iNGARÖ
JUL- och NYÅRSHELGENS

GUDSTJÄNSTER I

INGARÖ KYRKA
Födda

8/10 en dotter, Maria Cecilia, till Lars Olov Samuelsson o.h.h. Ma
ria Agneta f. Ljung från Kalle Flygares väg 17

20/10 en dotter till Sylvia Susanne Lindfors från Pastor Ödmans väg
42

4/11 en dotter till Sven Alvar Furevik o.h.h. Yvonne Linnea f. Hård
från Högvägen 57

Vigda
12/10 Nils Rune Månsson och Karin f. Eriksson från Långvik
24/10 Mats Lars Johan Gidemar och Ulla-Britt f. Aström från Mari

kavägen 2

Julafton
Juldagen

Annandag Jul
Sönd efter Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen

Sönd efter Nyår
Trettonde-
dag Jul

24/12
25/12

26/12
28/12
31/12
1/1
3/1
4/1

6/1

16.00 Julbön
5.00 Julotta
7.00 Julhögmässa

11.00 Högmässa med nattvard
11.00 Högmässa
23.30 Nyårsvaka
11.00 Högmässa
18.00 Helgmålsbön
11.00 Högmässa

11.00 Familjegudstjänst
- Julfest i Ingarö
hemmet för deltagarna
i kyrkans barnverk
samhet.

Tack
. Till arbetskamrater och AB Gustavsbergs Fabrikerfår
jag härmedframföra ett hjärtligt tackför gåvor på min
60-årsdag!

Sigvard Axelsson, Mölntorp

Ett varmt tack till alla vidAB Gustavsbergs Fabrikerför
blommor och presenter med anledning av min pen
sionering.

Ernst Hellström, Mölntorp

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

•

Tack
Ett varmt tack tillfabriksledning och alla arbetskamra
ter för blommor och presenter vid uppnådd pensionsål
der.

Ragnar Edling

För vänlig hågkomst och uppvaktning på högtidsdagen
ber jag få framföra mitt varmaste tack.

Maija-Liisa Lindström

&Vari@salongen,
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

Inneh: Inga Ullberg

EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla kunder på

MARIASALONGEN

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB
KARLSKRONA ® Tel. 0455/22 990

Böcker • Tidskrifter • Blanketter
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UPPÅT VÄGGARNA" heter bildgåtan denna gång. Ut och leta. Alla byggnaderna ligger inom Gustavsbergs sam
hälle (inte inomfabriksområdet). Tala omför oss var husenfinns. Hilding Engströmer skänker som vanligt enfoto
grafiktavla i pris.

Jättetallen ••som ar en gran
Vinnaren i nr 5, Gustavsbergarens bildorientering, blev
Torsten Rolf och vi citerar hans brev:

Denna fridlysta gran som fridlystes omkring 1950
står 50 m norr, skiftet mellan Hermelin- och Renvägen.

Den har mycket riktigt torkat de senaste åren. I min
krafts dagar låg den mitt i urskogen och var en grann
gran.
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Red. borde emellertid be skogvaktare Lindstedt om en
lektion angående det där om gran och tall. Med skogs
hälsning. Torsten Rolf.

Ja, du milde tid, vad kan inte hända i tryckningsbråd
skan. Hur var det nu det där med korta och långa barr.
Det är inte klokt vad livet är krångligt ibland. Har inte
Torsten tid att själv ta en skogspromenad med oss?



JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
SÖNDAG 28/12
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
LÖRDAG 3/1
SÖNDAG 4/1

Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
16.00 Julbön

7.00 Julotta, Kyrkokören medverkar
11.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med Nattvard
18.00 Julens psalmer och sånger
11.00 Familjegudstjänst, dopdag. Efteråt julfest för barnarbetets deltaga

re och deras familjer

TRETTONDEDAG JUL 6/1
SÖNDAG 11/1
SÖNDAG 18/1
TORSDAGAR
LÖRDAGAR

11.00 Högmässa med Nattvard. Kyrkokören medverkar
11.00 Högmässa
11.00 Högmässa med Nattvard.
19.30 Bön och bibelläsning.
18.00 Orgelmusik.

•

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar envar en meningsfull Jul- och nyårshelg.

Lördagen den 13 december:
12.00 och 14.00 SMU:s Jullunch i ungdomsgården.
13.30 Luciaprogram med bl a Unga röster i kyrkan.

Söndagen den 14 december:
14.00 Söndagsskolfest, gemensam med baptistför
saml. Medverkan av barn, lärare, Marie och Cajsa,
Unga röster. Servering, lekar.

Söndagen den 21 december:
11.00 Gudstjänst. Göran Holmberg m. fl.

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. G. Holmberg, sångare.
09.00 Julandakt, Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december:
11.00 Missionsgudstjänst, Göran Holmberg, Birgit
Lindberg, insamling för SMF:s yttre mission.

Söndagen den 28 december:
11.00 Gudstjänst. Stud. Göran Holmberg.

Nyårsafton:
18.00 Nyårsbön tillsammans med baptistförsamling
en. G. Holmberg m. fl.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Gudstjänst. HHN.

Söndagen den 4 januari:
11.00 Gudstjänst.

Trettondedag Jul den 6/1:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions
hus.

Lördagen den JO januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/församl. ansva
rar

Söndagen den 21 december:
11.00 Gudstjänst. Nils Kahlrot.

Juldagen den 25 december:
7.00 Julotta. Torsten Öman. Sångarna.

Söndagen den 28 december:
11.00 Gudstjänst med Gideoniterna.

Baptistkyrkan
Onsdagen den 31 december:
18.00 Nyårsbön i Missionskyrkan.

Torsdagen den 1 januari:
11.00 Nyårsgudstjänst. Nils Hammenfors.

Söndagen den 4 januari:
11.00 Gudstjänst.
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Farsta trädgård, Gustavsberg Gustavsbergs Damfrisering
Tel. 324 88

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

Innehavare I. Håkansson

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

Måndag-tisdag, 22, 23/12
Julafton och lördag 2 7/ 12
29-30/12
Nyårsafton

kl 9-19
stängt

kl 9-18
kl 9-13

•
Martin lövgren

Tel. 314 29

God iut
och Gol Kyl år

)4alten« 9len/visering
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJASER

GOD JUL OCH
©

GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

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

VÄRMDÖ ELTJÄNST
KONTOR, BUTIK OCH UTSTÄLLNING VILLAGATAN 5

GUSTAVSBERG - TEL. 324 00-340 70

LAGER MARIAGATAN 10 - TEL. 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt GOD JUL och tack för det gångna året
GOTT NYTT ÅR
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INGARO
TRÄVARU AB

ALLT FOR BYGGET

FRÅN GRIND Till TAK

TEL.. 0766 - 27100

Vi tacka ärade gäster
och personalen
för det gångna året

och tillönska

god iut
och Gol Kyl 4r

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

Ga« het
önskas

LÄSEKRETSEN
från

REDAKTIONEN

Sjunvors ~tio«ring
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 8.30-12.00
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 tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Ar!

TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16
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Klapparmed färg
från Gustavsberg

17

Här är några till bland saker många
som söker att helgstämning fånga
vi önskar en fridfull jul utan snärj
med många klappar från Gustavsberg

Gamla sköna ting vi hittade
när vi inför jubileet bakåt tittade
så vi gjorde slag i saken
tog på nytt upp campa tomtestaken
(Ljusstake "Tomte' i bakgrunden
blomkrukor "Jugend" och "Empire")

BE!se
(Adventsljusstake i vitt porslin avKarin
Björquist, ljusstake i chamotte med
gulddekorav Lisa Larson, blomkrukor
"Flora")

En helt annorlunda prydnadsgrej
skor med förgätmigej och hej
nytt, fräckt och roligt
en keramisk ide som gör livet soligt
(Träskor i keramik, dekor "Heja Sverige"
eller "Förgätmigej" av Margareta Hennix)

Någonting att mycket skatta
är denna härliga stengodsplatta
med blommor, blad och röda gubben
- spring och köp den nu på stubben
(Ur serie väggplattor "Pomona"av
Lisa Larson)
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ATT ÅKA PÅ
ISEN HALA

Att åka skridskor är en gammal vana. Det var ett be
kvämt sätt att färdas på, inte bara för nöjes skull. En lätt
skena av trä och senare metall fästes med ett band runt
foten och man kunde fara vida omkring redan på vi
kingatiden.

Dom som sedan länge verkligen har utnyttjat skrid
skon som färdmedel är holländarna med sina kanaler
och vattendrag. Därför har dom också blivit eller varit
världens främsta skridskonation med sina stora namn i
hastighetsåkning bl a.

Skridskosporten spred sej emellertid från kalla Nor
den ned till Holland. Redan på 1200-talet var det före
gångslandet fram till 1890-talet, då norrmännen och rys
sarna kom fram i stor skala.
Det var också holländarna som först gjorde skrid

skon av trä med den raka järnskenan och den upphöjda
långa spetsen. Den första skridskon helt av järn kom
fram på 1830-talet och den moderna stålskridskon till
verkades först i USA omkring 1850 och kom till Euro
pa 20 år senare. Och i dag finns det en synnerligen lätt
och funktionell långfärdsskridsko i stål. En sådan kos
tar från 290-350 kr på olika håll.

Stockholms Skridskoseglarklubb sysslar inte bara
med segling utan framför allt med långfärdsåkning och
har i dag ca 5 000 medlemmar. Dom har en fin service
för medlemmarna per tel. med israpporter och vilka tu
rer som går. Där finns olika grupper för olika kunnighet
från I-V med ledare. Medlem kan man bli efter rekom
mendation från 2 medlemmar. Men någon nybörjare
kommer inte in. Man måste ha vana och kunnighet.

En välutrustad skridskoåkare, antingen det gäller
långfärder eller kortare promenader, har alltid isdubbar,
livlina och ispik - för att stöta och pröva isen - och
helst skall man vara några stycken i sällskap. Isdubbar
na bör hänga om halsen, så högt upp att de finns allde
les under hakan. Om man har otur och går genom isen
får man genast tag på dubbarna om dom är placerade
rätt redan från början.

M.
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Än finns det älg i våra skogar. De här mötte Hilding i Mölnvik.

Den här vintern skall vi minnas som den då vi återupp
levde vår barndoms "riktiga vinter" med snö, kyla, glid
under skidorna och drömföre i pulkabacken. Länge va
rade den inte men den kan komma igen, nu har även för
skolebarnen fått uppleva snöns fröjder.
Den här vintern har vi också luttrats i OS och upp

täckt vår litenhet också i vinteridrotter. Det underliga
har hänt att vi gustavsbergare har hållit tummarna för en
finländare. Inte bara i brist på svenska medaljörer utan
fastmer för att en f d kompis från de gustavsbergska id
rottsarenorna, Arto Koivisto, åkte förbi de flesta i spå
ren och plockade medaljer av de ädlaste kulörer. Redan i
mars -69 hade denna tidning Arto på bild som tvåa i
kooperativa regionmästerskapen, kämpande för Gus
tavsbergs Fabriker. Vi lömsknade till när Åke Strömmer
påstod att han jobbade i Huddinge.
"Det smakar ändå karl, sa flickan, kysste tuppen."
Vi blev, som sagt, lite tagna av snövintern och det kan

ni se på Hildings fina omslagsbild från Runmarö och
uppslaget från vår skärgård, en tjusig Värmdöskildring i
ord och bild.

Året som gick var Kvinnoår och Byggnadsvårdsår.
Margareta har gått omkring och frågat om våra flickors
syn på Kvinnoåret och på kvinnorollen i allmänhet.

Byggnadsvårdsåret får sin fortsättning genom Athi
Lemminkäinens vettiga förslag till om- och tillbyggnad
av Gustavsgården.
Företagsläkarens mottagning har flyttat till gamla

"kyldisk" i våningen under Museet, ingången mitt på
långsidan. Vi tog in en bild i samband med läkarrappor
ten. Många har svårt att hitta och går av gammal vana
till Gula Byggningen.
Gustavsbergs Fabriker har en ständig och plågsam

avtappning av yrkeskunnigt folk. Det gäller våra pen
sionärer, men själva verkar de så belåtna över friheten
och det ATP-grundade oberoendet, att våra beklagan
den kommer av sig.

Ingarö har mist sin medmänsklige präst och är ledsna
för det. Skolhuset vid Kolström skall bli museum.
Strandvillan är riven och finns inte mer, inte heller den
sista tallen på Kattholmen.
Företagsnämndens rapport präglas av byggindu

strins svårigheter men Konsum-Domus säljer så det står
härliga till. Mölntorp glimtar som en fyrbåk från Ströms
holms kanal och en rökfri arbetsmiljö, när får vi den?
När vi träffas åter i vårnumret blommar tulpanerna i

rabatterna.
Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 9 december 1975
Kyrksalen, Gula Kontoret
kl. 15.00-17.35

Allmän översikt
Bo Broms allmänna översikt anknöt inledningsvis till den re
dogörelse KF-chefen Karl Erik Persson nyligen lämnat på för
bundsstämman. KFs totala resultat för 1975 kommer att
präglas av lågkonjunkturen. På industrisidan är det främst
skogs- och byggmaterialsektorerna som haft en vikande mark
nad. Utsikterna för svensk industri 1976 är inte lysande. Den
nyligen framlagda långtidsutredningen pekar också på noll
tillväxt av BNP (bruttonationalprodukten) nästa år. Den kraf
tiga lageruppbyggnaden (10 miljarder kronor) som skett un
der 1975 är ett betänkligt konjunkturtecken. Den tillväxt som
skett på inkomst- och konsumtionssidan ger dock vissa för
hoppningar för vår konsumentnära produktion. Hela Euro
pa visar på en svag utveckling av byggkonjunkturen. Speciellt
Västtysklands prognoser för hela 70-talet pekar mot ett lågt
byggande. I år har 10 000 byggjobbare i vårt land lämnat
branschen. Vi hoppas dock att 1977 ska ge oss en smula upp
sving av nybyggnationer. Ett tecken för ett sådant uppsving
kan möjligen vara att vi 1977 får ett ovanligt stort antal 24-
åringar, vilka enligt statistikerna brukar sätta bo eller byta
bostad.

Vilka åtgärder är nödvändiga för att vi ska förbättra situa-
tionen inom Gustavsberg?

Vi måste öka våra försäljningsansträngningar - vi hoppas
också på KFs stöd att marknadsföra våra produkter. En in
tensivare bearbetning av kommuner och myndigheter måste
till. Kvalitetstänkandet måste alltjämt vara ett av våra grund
begrepp. Vi måste höja priserna, men prisvapnet får brukas
med aktsamhet.

Vi måste söka nya marknader och ta fram nya produkter
som passar vår inriktning. Kostnadsjakten måste gå vidare
och kostnadstänkandet måste slå igenom ytterligare.

1976 ser ut att bli ett svårt år för oss, men vi får inte gripas
av missmod utan måste med alla till buds stående medel käm
pa oss igenom.

Marknadsöversikt
Bo Ekström redogjorde för marknadssituationen på VVS- och
VA-sektorn. Antalet färdigställda lägenheter 1975 blir drygt
70 000 medan påbörjade hamnar på 50 000. Sanitetspors
linsförsäljningen på Sverige överstiger budget, medan bad
karsleveranserna minskat. Moderniserings- och utbytessek
torn betyder mycket för oss - främst vad gäller sanitetspors
lin.

Diskbänkarna har en hygglig marknad, men prisnivån är
inte tillfredsställande vad gäller exportbänkarna. Oxelösund
har haft en ökad efterfrågan av normalrör. PVC-rören i Fri
stad har ökat på inomhusavloppssidan, medan tryck- och
markavloppsrör minskat. Pumpar är fortfarande ett av våra
glädjeämnen.

4

Produktionen
Bengt Bram gav en redogörelse för emaljverkets ombyggnad.
Denna sker etappvis och i augusti 1976 räknar man att det
hela ska vara klart. En kraftig personalbesparing och en bätt
re arbetsmiljö torde bli de främsta resultaten av denna ratio
nalisering.

Bertil Dahllöf rapporterade om situationen på SPF, där
man haft en god bemanning under hösten. En produktionsök
ning av klosetter kan noteras, och även primautfallet har bli
vit något bättre. Ett nytt projekt "Keram 80" syftar till att
framdeles öka produktionen och förutsätter ett nytt lager.

En annan projektgrupp arbetar med ventilationsproblem i
ugnshallen där man med hjälp av miljöfondspengar ska göra
förbättringar.
PLFs orderingång har ökat, men vi är bekymrade för den

ökande frånvaron. Även PLF har tillerkänts medel ur miljö
fonden och man ska åtgärda buller och ventilation.
HPF har en god efterfrågan av varor, men har drabbats av

problem på rågodssidan och med gasolen till ugnarna. Avd
205 ansåg att de inte informerats om situationen och åtgär
derna som vidtagits på rågodssidan och Gösta Westh med
gav att ett förbiseende skett.

Arnold Erderyd bekräftade den gynnsamma marknadssi
tuationen på HPF-produkter, men var orolig för den import
ökning av porslin som sker. Vår kvalitet är dock klart över
lägsen importgodset, och han var optimist inför det komman
de året.

Även Peter Pien andades en försiktig optimism inför 1976.
Hela plastbranschen har dock haft en sviktande marknad en
längre tid bl a beroende på ökade råvarukostnader. Peter Pien
betonade också att vi måste söka nya marknader för plasten.

Bokslutet 1975 09 30 samt
1976 års budget
Det i förväg utsända bokslutet per 1975 09 30 jämte 1976 års
budget kommenterades av Ruben Edqvist. KF har fått en be
svärligare kapitalsituation genom de senaste årens inflation
och en försämrad likviditet. Vad har då GFs försämring be
rott på?

Vi har tappat volym, främst genom den försämrade bygg
konjunkturen.

2 En mängd oförutsedda saker har inträffat bl a gasolpro
blem, rågodsförsämring, ökade initialkostnader för nya
produkter m m.

3 Vi har drabbats hårt av kostnadsökningar bl a personal
kostnadernas kraftiga stegring. En 20 % försäljnings- och
prisökning måste till för att vår budget ska infrias för 1976.

Information om strategiskplanering
Bo Broms informerade om att vi förutom I-års och 5-årsbud
geter till KF även gör en strategisk planeringsöversikt, där det
gäller att bedöma de risker och chanser vi ser på marknaden
framöver. Samordnare för detta arbete är Tore Jansson. Ru
ben Edqvist liknade detta arbete något vid finansdepartemen-



tets nyligen utkomna "Långtidsutredning -75", vilken f ö in
tresserade i företaget kan rekvirera genom Tore Jansson.

Förslag, ekonomisk information
Bo Broms anmälde, att personalorganisationerna för att till
mötesgå de anställdas önskemål enligt träffat avtal om insyn i
företagets ekonomi begärt, att både ekonomikommitte och en
extern konsult tillsätts. Bo Broms meddelade, att företaget av
vaktar,KFOs rekommendation i ärendet. Arne Johansson an
mälde, att organisationerna föreslår Göran Höjer, som ex
ternkonsult och yrkade på att frågan forceras. Gislaveds form
att lösa denna fråga togs som exempel av facket.

Vid föregående nämndssammanträde antydde Arne Jo
hansson, att företaget diskuterats kring försöksverksamheten
med arbetstagarkonsult. Bo Broms hade nu undersökt saken
och KFO hade meddelat att GF aldrig varit påtänkta i sam
manhanget utan att diskussionerna endast rört Metallsidan
och att man därför stannat för BT.

Information om arrendesystemets
upphörande
Bo Broms informerade om arendesystemets upphörande. En
följd av detta borde bli att våra bokslut blir något fylligare och
får en mera officiell prägel. Intäktsöverskottet kommer säker
ligen i fortsättningen att betraktas efter ränta.

KFs industrichefer är kallade till konferens i dagarna, för
att få ytterligare upplysningar om vad denna förändring kom
mer att innebära.

Information omförhandlingar
betr Perfecta-Silenta
Bo Broms informerade om företagets avsikt att från 1976 0 I
0 l överta samtliga aktier i Perfecta-Silenta, som vi f n är hälf
tenägare av. Vi bedömer pumpar som en expansiv produkt,
vilken kommer att ingå i vår YVS- och VA-organisation. Sam
råd har skett med PSs företagsnämnd, och ingenjör Sven Lun
deholm blir platschef för Växjöfabriken, medan Jörgen Lun
dehed blir produktchef med placering på Fleminggatan.

Tidplan organisationsförändringar
En tidplan för organisationsförändringar med anledning av
sektoriseringen presenterades.

Bo Broms påminde om den namnändring som planeras i
sammanhanget med "AB Gustavsberg" som ett lämpligt nytt
namn. Anställda har möjlighet att komma med synpunkter el
ler andra förslag.
Ruben Edqvist anmälde, att det fattades några namn från

personalorganisationerna i den referensgrupp som skall följa
sektoriseringen. Birger Andersson anmälde Arne Johansson
och Wilhelm Westin från avd 205. Ingemar Sjöstedt ansåg att
VYS- & VA-sektorn i stort sett är intakt vid sektoriseringen,
varför utarbetandet av en organisationsplan torde kunna bör
ja med denna sektor. Bo Broms anmälde att nästkommande
direktionssammanträde skall ägnas organisationsfrågorna.

Introduktionför nyanställda
Gösta Treskog informerade om vad som sagts vid senaste per
sonalkonferensen kring introduktionsfrågorna och nämnde
även något kring det pågående projektgruppsarbetet.
Nils Winberg presenterade ett förslag till handlingsplan för

revidering av introduktionsrutinerna där den fortlöpande in
troduktionen för tjm/al kan börja tillämpas from l :a kvarta
let 1976, den lokala arbetsplatsintroduktionen from 2:a kvar
talet 1976 och de centrala introduktionsaktiviteterna fr o m
3:e kvartalet 1976. Under mellantiderna tillämpas nuvarande
introduktionssystem med successiv anpassning till nya ruti
ner. Nämnden hade inga invändningar mot förslaget.

Företagsnämndens organisation
Gösta Treskog hade fått i uppdrag av företagsnämndens AU
att dels komma med förslag på sammansättning och organi
sation av nämnden och dess underorgan i Gustavsberg samt
dels föreslå former för samråd avseende sådana övergripande
frågor som berör hela företaget. Han meddelade att han träf
fat företrädare för de fackliga organisationerna i Gustavs
berg. Man har gemensamt kommit fram till att det bör bildas
ett "Gustavsbergsråd" bestående av representanter för direk
tionen och företagsnämnderna med huvuduppgift att behand
la företagsövergripande frågor. Nämnden tillstyrkte bildandet
av ett sådant råd. Övriga företagsnämnder inom företaget har
tillskrivits i ärendet.

Nämnden uppdrog åt AU att föreslå sammansättning och
arbetsordning för ett "Gustavsbergsråd".

Man har kommit fram till att försäljningskontoret i Stock
holm bör bilda en egen företagsnämnd, vilket rimmar med
nämndavtalet.

Nämnden i Gustavsberg bör sammansättas enligt nämnd
avtalet, dvs 7 representanter för arbetsgivaren, 7 för Fabriks
och 4 för tjänstemännen.

Arne Johansson föreslog att samtliga direktionsmedlem
mar som gäster bör kunna närvara på alla nämndmöten inom
företaget.

Fabriks krävde att direktionsmedlemmarna även skall vara
nämndledamöter på den ort de arbetar. SIF menade att det är
önskvärt att så är fallet men att det inte bör vara ett krav.
Gösta Treskog fick i uppdrag att fortsätta diskussionen

med personalorganisationerna med syfte att presentera ett för
alla parter godtagbart förslag. Förslaget skall föreläggas AU i
god tid före nämndens marsmöte.

Beslöts att även personalkonferensens funktion och sam
mansättning bör utredas till nämnda AU-möte av Gösta Tre
skog och organisationerna.

Bildandet av enpersonalklubb
Gösta Treskog, som fått AUs uppdrag att förbereda bildan
det av en personalklubb inom KPA, gav en kort lägesrapport.

Överläggningarnafortsätter i samråd med organisationer
na och motionskommitten.

Nämndmöten
Företagsnämndens sammanträden 1976 fastställdes vara 9/3,
15/6, 7/9 och 7/12.

Personalkonferenser
Personalkonferenser 1976 bestämdes till 10/2, 11/5, 10/8 och
9/11.

Rapporter
Protokollen från samarbetskommitteerna och personalkonfe
rensen lades med godkännande till handlingarna. Ur proto-

Forts. nästa sida
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Gustavsbergs
Scenstudio

· Vid årsmöte i juni 1975 beslutades, att verksamhetsåret
ändras till kalenderår, vilket börjar med 1976.

Till årsmöte, som hölls den 21 januari, hade A. Berg
ström, mångårig sekreterare meddelat, att han icke öns
kade kvarstå i styrelsen.
Till styrelse för 1976 utsågs.
Ordförande: Lars-Olof Löfblad.
Vice ordförande: Lennart Andersson.
Sekreterare: Helge Lindfors.
Kassör: Lennart Lindblad.
Suppleanter: Kerstin Dahlberg,

Agneta Lindblad.
Revisorer: Kurt Svensson,

Birger Säfström.
Suppleant: Gunnar Lindblad.

*
Dan Andersson-programmet, som hade sin premiär

våren 1975, har under hösten framförts på nio olika plat
ser och blivit en stor framgång för Scenstudion och kom
mer att givas ett flertal gånger under våren.

*
För närvarande instuderar tre olika grupper några

kortare pjäser, vilka äro lämpligare att giva i skolor,
folkhögskolor, ungdomsgårdar mm än de helaftonspjä
ser vi tidigare framfört. Dessa äro "Marknadsafton" av
V. Moberg, "Björnen" av A. Tjechov och "Den för
vandlade brudgummen" av L. Holberg och beräknas
kunna presenteras för allmänheten under kommande
höst.

*

På förekommen anledning meddelas, att skrivelser till
Scenstudion ej skall adresseras till övningslokalen Maria
plan 4 utan respektive sekreterare, Harstigen 9 eller kas
sören Björnskogsvägen 78. Tack.

A. B.

Forts. från sida 5
kollet från personalkonferensen kan nämnas, att personalav
delningen planerar en rekryteringskampanj under vårvintern.
Vårt rekryteringsläge är förhållandevis gott f n, men invand
rarandelen ökar stadigt. Vi har en positiv inställning till in
vandrare, men måste pröva alla möjligheter att först söka re
krytera arbetskraft redan bosatt i Sverige. Avd 205 ser gärna
en hårdare styrning av rekryteringen.

Sekr.
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Vi har lämnat

Yrjö Boman

Uno Skoglund Foton: Leif Andersson.



fabriken och
0gatt

Stig Lindahl, till vänster på bilden härbredvid, till
hör våra veteraner. Han började redan 1924påfa
briken och har varit gips- och porslinsgjutarepå så
väl HPF som SPF. 1954flyttade han över till Kyl
disk och där har han arbetat ända till sin pensio
nering.

Nu kan han ägna sig åt sina fritidssysselsätt
ningar, barnbarn och stuga tillsammans med hust
ru Aina som också gått i pension. Lycka till!

På samma bild står också Helge Palm blomster
prydd, även han avtackadpå Strandvik efter många Stig Lindahl och Helge Palm
års arbete. Han kom hit till Gustavsbergfrån Lugn-
vik och började som reparatör och mekaniker på
BKF och har senare ocksåjobbat sompressare och
isolerare. Har varit BKF trogen hela tiden.

r»e«»mm» TVÅ MÖTENsitt "torp" Nyhem i Lugnet.

• •
1 pension

Yrjö Boman t v kom hit 1955 och har hela tiden
sedandess arbetatpå SPF, började som gjutare och
blev sedan smörjare och serviceman. Han är sjuk
pensionär och vi önskar honom allt gottförframti
den. Vi tror att han kommer att ägna mycket tid åt
sin kära stuga i Finland.

Uno Skoglund tv kan blicka tillbaka på en tid av
sammanlagt 27 år som han varit i vår tjänst. Han
jobbade i Farsta trädgård 1940-57, då trädgår
den utarrenderades.

1966-71 var Uno hos Valter Karlsson på vår
trädgårdsavdelning och de sista åren tjänstgjorde
han på transportavdelningen som chaufför.

Vi önskar Uno många sköna pensionsår.

Jag mötte honom 42,
en man av brukets gamla stam.
Han ansågs gammal och fick gå.
Nu var han bitter, kom det fram.

Hans kondition var rent vital,
men vardag blev en skräck,
ty hans pension var minimal
och ej gavs extraknäck.

*

Jag mötte henne 75,
hans dotter nu var pensionär,
med tidför hobby och sitt hem.
Helt nöjd hon lämnat brukets sfär.

Nu vilar sällan dyster sky
vid gråa hårs entre.
En solig vy har börjat gry
ifolkpension och ATP.

Lergöken
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Ur läkarrapporten 1974

Personalen är oförändrad: Rune Raxell, företagsläkare,
Margit Henocksson, företagssköterska, heltidstjänster.
Irene Ekroth, laboratorieassistent och sekreterare, 30
tim/vecka, Maila Elfving, audiometris ochfinsk tolk, 30
tim/vecka, Agneta Ubbe, sjukgymnast, 10 tim/vecka.
Lokaler och utrustning står som "Oförändrat. I för
hoppning att mottagningen skall kunna beredas bättre
utrymme har önskemål om vissa utrustningsförbätt
ringar tills vidare fått anstå".

Och nu är läkarmottagningen flyttad till nedre botten i
huset bredvid Brandstation. I skrivande stund är loka
lerna inte fullt klara men vi hoppas att i nästa nummer
kunna visa lite bilder och berätta om förbättringarna.
415 personer har undersökts i samband med nyan

ställning (359). Siffrorna inom parantes anger här lik
som i fortsättningen uppgifter för 1973. Endast i 9 fall
(11) avstyrktes anställning av medicinska skäl. Den hög
re siffran för nyanställningar anger också en ökning av
personalomsättningen. Åtgärder för att minska denna
och förbättra rekryteringen har flera gånger varit uppe
till diskussion i olika kommitteer.

343 allmänna, ej riktade hälsokontroller har utförts
på personal, i regel över 40 år (465). Undersökningarna
har visat på ganska få nyupptäckta sjukdomar och sym
tom. Några ögontryckskontroller med "Glaucotest" och
"cancerprov" på kvinnor har också gjorts - alla utan
behov av vidareutredning hos specialist. "Den medicin
ska fackpressen intar en ganska kritisk inställning till
denna typ av icke riktade hälsokontroller under det att
allmänheten gärna vill ha den kvar."

Silikoskontrollerna sker enligt samma rutin som un
der senare delen av 1973 med röntgenundersökning av
lungorna på Boo sjukhus, därefter besök på företags
mottagningen för kompletterande undersökningar och
samtal samt besked om resultatet av lungröntgenunder
sökningen. Lungfunktionsutredningar i livräntefallen
har som tidigare utförts på arbetsmedicinska kliniken i
Solna.

Vid utgången av 1974 tjänstgjorde 647 personer i så
dant arbete som enligt lagen fordrar periodiska lung
kontroller (637). I samband med nyanställning gjordes
210 (176) lungundersökningar. Kontrollundersökning
efter minst 10 års anställning gjordes på 76 (75) perso
ner.

13 (19) personer med fastställd eller misstänkt silikos
tjänstgjorde ännu vid utgången av 1974. Av dessa åtnjöt
5 någon form av livränta på grund av nedsatt arbetsför
måga genom yrkessjukdom. Skillnaden från föregående
år förklaras genom pensionsavgång. Fördelningen på
olika svårighetsgrader är följande: Stadium III O (0),
Stadium Il 3 (4), Stadium I 9 (13), "Misstänkt" 1 (2).
Något nytt silikosfall har inte yppats under 1974. Nå-
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gon sådan försämring att fallet kunnat hänföras till svå
rare stadium har inte heller konstaterats.

Vid årets slut levde 40 pensionärer (den äldste 83 år)
med någon form av silikos, fördelande sig på följande
sätt: Stadium III 12, Stadium II 6, Stadium I 13, "Miss
tänkt" 9. 23 pensionärer åtnjöt livränta fördelande sig
mellan 100 och 20 %. I två fall har revision av livränta
utförts av försäkringsinrättningen.

I Oxelösund har Centraldispensären lagts ner. Lung
undersökningarna vid Centrifugalrör har därför gjorts
på lasarettet i Nyköping. Under 1974 gjordes 20 lung
undersökningar på nyanställda i silikosfarligt arbete och
en undersökning av tidigare anställd. Inga silikostecken
har framkommit vid dessa undersökningar. I två andra
fall har misstanke om silikos yppats vid skärmbildsun
dersökning. Anmälan har gjorts och ytterligare under
sökning vid lungkliniken i Eskilstuna har begärts. Ge
nom silikoskontrollarbetet har personalen på mottag
ningen gjort några besök i Oxelösund för erforderliga
undersökningar. I väntan på en företagshälsovårdscen
tral i Oxelösund dit Centrifugalrör skulle kunna anslu
tas är det angeläget att åtminstone deltidsanställa en fö
retagssköterska och ordna lämplig lokal för hennes ar
bete inom fabriksområdet.

På 52 (49) personer som arbetar med glasyrer har un
dersökning av bly i blod och ALA i urin gjorts. Alla vär
den inom normalzon.

23 pojkar (28), 10 flickor (9) har undersökts. För en
flicka och 4 pojkar rekommenderades viss arbetslättnad
eller fortsatt ögonundersökning hos optiker eller ögon
specialist.

15 truck- eller bilförare har undersökts. Inga medi
cinskt motiverade omplaceringskrav förelåg.

20 personer - personal på lunchrum och Strandvik -
har undersökts enligt 9 kap. Statens Livsmedelsverks
kungörelse (SLY 1973:15) med resultatet: ingen ompla
cering eller annan medicinsk åtgärd.

Efter förfrågningar från personalen på Målarsalen om
ev. hälsorisker med lösningsmedlet tetralin har en elev
grupp vid Karolinska Institutets hygienkurs tagit ämnet
som seminarieuppgift. Resultatet blev en allsidig belys
ning av tetralinets egenskaper och ev. hälsorisker och
diskussion om tekniska åtgärder för att få bort ämnets
risker vid användningen.
Hörselundersökningar har gjorts som tidigare. 604

personer i bullrigt arbete har undersökts. Av 423 tidiga
re undersökta personer har 6 st försämrad hörsel. 5 fall
av sådan hörselskada att de nya bestämmelserna för er
sättning som yrkesskada har uppfyllts, har anmälts till
försäkringen. Den nya gränsen för ersättning är en deci
belförlust på 35 i frekvensområdet 500-2 000 Herz på
bästa örat. Av 154 undersökta nyanställda personer



hade 116 normal hörsel, 22 lättare, 1 måttlig och ingen
svår bullerskada. Av 450 under anställning undersökta
hade 202 normal hörsel, 130 lätt, 23 måttlig och 8 per
soner svår bullerskada. Av 234 anställda under 25 år ha
de 201 normal hörsel och 20 lätt bullerskada.

Personalen har som tidigare deltagit i skyddsronder
och kommittearbete. Den ergonomiska bevakningen har
då huvudsakligen utförts av sjukgymnasten. Nack-axel
besvär var vanligast på HPF och Kontoren (drygt hälf
ten). För ryggbesvär (ca 33 %) är siffran högst på SPF
och HPF. Totala antalet behandlingar 775.
För övrigt har 46 personer (62) fått kompletterande

polioympningar. Som tidigare har anställda erbjudits
skyddsympning mot influensa. Vissa utlandsresenärer
och reparatörer av reningsverk har ympats mot Tyfus
Paratyfus m m.
Den totala sjukfrånvaron inom företaget har ökat i

jämförelse med föregående år. Särskilt ungdomarnas
frånvaro anses anmärkningsvärd.

59 yrkesskador (70) varav 14 färdolyckor har an
mälts. Förlorade arbetstimmar uppgick till 5 867, varav
färdolyckorna tog 714 timmar. Inga långtidssjukskriv
ningsfall (över 3 månader) har registrerats under 1974.

I KF:s årsmöte i Nässjö för personal inom företags
hälsovården i september 1974 deltog Rune Raxell, Mar
git Henocksson och tekniker från Gustavsberg. Temat
var Företagshälsovård och arbetsetik under medverkan
av bl a Ludvig Jönsson.
Försöksverksamhet har startats i samarbete med ett

öppenvårdsteam i Saltsjö-Boo av olika funktionärer med
uppgift att bistå personer med akuta eller mer långvari
ga psykiska besvär. Dr Johan Cullberg har också be
sökt företaget med sina medarbetare. Ett par samman
träden har ägt rum med den s k anpassningsgruppen

Läkarmottagningen har flyttat från Gula Kontoret till bot
tenvåningen i samma hus som Museetfinns. Ingången till mot
tagningen är genom dörren vid den stora trappan - med röd
målat räcke - som syns på bilden här.

med fackliga representanter, företrädare för arbetsvår
den, kuratorn och företagsläkaren.

Antalet besök på läkarmottagningen har varit 3 860
(4 089). 87 smärre kirurgiska ingrepp utfördes (114),
408 genomlysningar av lungorna (347), 238 skelettrönt
genundersökningar (333) och 963 kortvågsbehandling
ar (994).

M.H.

Kooperativ kommentar till "5 magra år"
Ur Kooperatören nr 1/76.
"Om man verkligen eftersträvat att, som det står i förslaget till
konsumentkooperativt handlingsprogram, 'medverka till att
utveckla samhället i sådan riktning att det som helhet är inrik
tat på målet att tillgodose människors behov', måste man för
söka bedöma dessa behov i ett samhällsperspektiv och helst
långsiktsperspektiv. Gör man så, kan man inte sätta behovet
av förbättrad sjukvård, åldringsvård, utbyggnad av barndag
hem och mycket annat, som, helt vilseledande, benämnes 'of
fentlig konsumtion' med nära 3 % årligen och av privat kon
sumtion med 2 %.

Blir det magra år då? Med en liten men dock ökning av den
redan nu största per-capita-konsumtionen i världen? Den som
så tycker har oanständiga pretentioner på vad feta år ska in
nebära.

Men valet av det aständigare alternativet med tillfredsstäl
lande ökning av 'offentlig konsumtion' ställer krav på politi
kerna. Främst detta: kom inte och lova skattesänkning! Om
man inte klart säger ifrån att valet av detta, det rimligaste al
ternativet, tvärtom kräver ökade skatter och avgifter, så far
man med osanning. De som så gör bör inte få några röster i
nästa val som vi alla deltar i - den 19 september 1976."
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KVINNOR OM
Karin Fredblad, 80 år, började en kort sejour på Må
larsalen när hon var 13 år. Hon kom sedan över till
Kontoret, där hon stannade till pensionen 1971. Karin
tycker om Kvinnoåret:
"För mej personligen har Kvinnoåret inte inneburit nå
gon större skillnad, eftersom jag har haft samma arbete
med ungefär likadana arbetsuppgifter hela tiden. Sedan
har förhållandena av tradition varit svåra för kvinnan.
Det är tråkigt att förhållandena har upplevts så svåra,
att man måste ta till ett särskilt år och kalla det för
'Kvinnoåret'.
Kommer inte det här att glömmas bort, när det nu inte

längre är kvinnoår? Borde det inte vara det jämt?"

INGA-BRITTA SUNDQVIST, 23 år, började härför
snart 4 år sedan och sorterade kopparpå HPF. Så kom
hon till studion och målar silver där. Hon och hennes
kille hjälps självklart åt hemma. Den som kommerförst
hem sätter igång med göromålen. Inga-Britta är också
politiskt aktiv. Efter kvinnoåret tycker hon:
Jag tycker inte att man skall ordna speciella kvinno

år. Visst har det kommit igång en viss debatt, men det
spelar ändå ingen roll hur många kvinnoår man än ord
nar, om inte vi kvinnor själva engagerar och aktiverar
oss både politiskt och fackligt. Vi måste våga ta på oss
förtroendeuppdrag i föreningar och nämnder. Vi måste
kräva att orättvisor i arbetslivet och löneskillnader mel
lan kvinnligt och manligt arbete försvinner. Vi måste
kräva att det ordnas barnpassning under möten och kur
ser mm.
Vi kan inte bara sitta och vänta på att männen skall

ordna med jämlikhet, om vi inte själva aktiverar oss.
Tråkigt nog verkar det som många unga tjejer, som flyt
tar ihop med en kille idag fortfarande tar på sej hela an
svaret för det gemensamma hemmet. Det heter att killen
bara hjälper till och då är han dessutom väldigt duktig.
Det är ju inte det som det är frågan om. Det måste vara
en självklarhet att tjejer och killar delar ansvaret lika för
hemmet, när båda yrkesarbetar. Många kvinnor har ju
själva fördomar, när det gäller män och hushållsarbete.
Dom vågar inte släppa in mannen i köket, för då blir det
ju så stökigt osv. Om nu mannen inte är så van vid mat
lagning, städning mm måste han få tid att lära sig. Vi
kvinnor måste ge våra män en chans att visa vad dom
kan.
Det finns så många fördomar både mot män och kvin

nor. Skall vi få jämlikhet mellan könen måste vi skapa en
allmän debatt, om hur vi upplever och påverkas av köns
rollerna. Vi måste lära av varann, så vi blir medvetna om
varandras problem. Vi skulle starta studiecirklar och dis-



KVINNOÅRET
kutera våra könsroller och hur barnen påverkas av dom.
Det är enormt viktigt att föräldrar blir medvetna om vil
ket stort ansvar dom har gentemot kommande genera
tioners könsrollsmönster. Alla barn måste få en så för
domsfri uppfostran som möjligt både i hemmet och i
skolan. Det här är stora och svåra problem. Man skall
inte bara tala om förtryckta kvinnor. Vi måste gemen
samt försöka arbeta bort alla fördomar som finns. Det
är en fråga om att alla får en möjlighet att leva som med
människor under lika villkor.

ANNA POHL är 36 år och harjobbat här i 15 år. Hon
har sitt jobb på glaseringen på HPF, där hon också är
huvudskyddsombud. Fackligt aktiv har Anna varit länge.

Hon tycker inte att kvinnoåret har haft någon effekt
direkt, inte här åtminstone. Att hon kom in i det fackliga
arbetet beror på att hon inte kan "vara tyst". Om hon ser
något som hon tycker är fel på jobbet, så tar hon upp
det. Hon tror att karlar många gånger tycker att kvin
nan är tjatig och gnatig. "Dom tar en inte riktigt på all
var." Och när man misslyckas med något tar man det
hårdare än män - tror hon. "Det är svårt att hävda sej.
Dom föredrar karlar många gånger och skyller på att
det rör tekniska saker, som inte kvinnor begriper sej på."

Det är jobbigt men intressant att vara fackligt aktiv.
Man både vill och måste gå på kurser för att klara av
den fackliga tekniken och då är det kvällarna, som går
åt. Och har man barn kommer problemet om vem som
ska stanna hemma om man är två. Anna tycker att sam
hället måste ta större ansvar där, så att kvinnan också
kan hänga med lika självklart som mannen kan.

ALICE PETTERSSON, 60 år, började måla Argenta
1930. Hon var borta ett par år härifrån och jobbade på
annat håll, men så kom hon tillbaka till silvermålning
en. Och så har hon två barn som också tog sin tid. Nu
har Alice hand om konstgodsförsäljningen sedan 11 år.
Hon är också politiskt aktiv och är nämndeman och har
erfarenheter både politiskt och samhälleligt. Hon var
också ett par år ordförande i Socialdemokratiska Kvin
noklubben, som inte finns mer. Om Kvinnoåret tycker
hon så här:

"Halva himlavalvet bäres upp av oss kvinnor", sjung
es i en sång ur skådespelet "Jösses Flickor". En poetisk
och symbolisk beskrivning av kvinnornas insatser för
människosläktet här på jorden.

Hur naturligt och självklart är icke detta?! Tycker vi.
Men hur är det i verkligheten?



Jo. Nådens år 1975 utlystes som det internationella
kvinnoåret, då kvinnors jämlika rättigheter (och skyl
digheter) måste lyftas fram i ljuset för att behandlas och
diskuteras i delegationer och konferenser ändå upp på
FN-nivå.

Det är sannerligen ett svidande underkännande av
människors förmåga att tillerkänna varandra lika värde
oavsett kön.

Hur det har kommit att bli så här, är en alltför svår
fråga att beröra här. Vi kan bara konstatera att det rå
der djup ojämlikhet, trots att vi i bl a vårt land har kom
mit en bit på väg när det gäller att rätta till detta förhål-
lande.

Men vi skall kanske ändå inte skylla allt på männen.
Många kvinnor är alltjämt passiva, när det gäller att
ställa krav, att villigt taga del i arbete och ansvar för
bättre förhållanden och framåtskridande.

"Kvinnoåret" är till ända. Låt oss nu verkligen på all
var hjälpas åt för att uppnå en verklig gemenskap och
jämlikhet.

Tillsammans skall vi, kvinnor och män, bära upp hela
himlavalvet.

MARIANNE LANDQVIST, 33 år, har en fil kand i
konst- och litteraturhistoria och arbetar sedan 8 år på
Museet. Hon är ocksåpolitiskt aktiv och har tre barn, så
hon vet hur det är attförsöka "hinna med". Men hon har
en man, som tar sej an både barn och hemarbete. Han
tillhör den skara unga pappor - öppnaför att alla mår
bäst om man samarbetar också hemma - som verkar bli
allt större i den yngre generationen - lyckligtvis! Ma
rianne tycker om kvinnoåret:

"I det politiska livet har kvinnoåret haft den verkan
att valberedningarna - som oftast består av män - känt
sig tvingade att välja in tjejer i styrelser och nämnder.
Och det måste längre fram få en verkan som kom
mer att bestå.

Informationen om kvinnoåret har varit enkelspårig.
Debatten har varit provinsiell - det blir den ju ofta. Man
har inte hört så mycket om andra länders reaktioner.
Det var ju i alla fall internationellt Kvinnoår!"

KARIN OLSSON, 29 år, har arbetat som sekreterare
på PR- och Informationsavdelningen i två år. Hon går
på kvällskurs på universitetet och läser engelska så hon
är hemifrån två kvällar i veckan. Hennes man hör också
till dom som tycker det är helt naturligt att man hjälps
åt med hem och barn. Han gör minst lika mycket av det
jobbet som Karin, säger hon. Och efter Kvinnoåret tyck
er hon:
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Jag tror att kvinnoåret inte betytt så förfärligt mycket
för de kvinnor i I-länderna, som redan varit medvetna
om och uppmärksamma på sin roll i samhället. Där
emot tror jag att många av dom omedvetna kvinnorna
fått en puff och börjat fundera över sin plats i familj och
samhälle. För kvinnorna i U-länderna har nog tyvärr
kvinnoåret haft ännu mindre betydelse. Där tror jag en
dast redan välutbildade och internationellt medvetna
kvinnor har haft chans att följa med och delta i debat
ten.

En anonym man tycker om kvinnoåret att det inte be
hövts så mycket för vår skull här i Sverige. Det finns ju
tex länder där religionen har försatt kvinnor i en sär
ställning som det är svårt att komma ur. - Man ska inte
välja efter kön utan efter duglighet, och det ska inte fin
nas speciella kvinnoorganisationer - inom politiska par
tier t ex. Hur ska manligt-kvinnligt kunna komma över
ens om man inte kan resonera öppet tillsammans och hö
ra varandras åsikter? säger han.

På KFs förbundsstämma i december 1973 fanns en mo
tion från Konsum Norrbotten, där motionärerna kon
staterade att kvinnorna är underrepresenterade på be
slutsfattande poster både när det gäller förtroendevalda
och anställda. KFs styrelse tillsatte en utredning, som
skulle ta reda på och klarlägga orsakerna till att kvinnor
så sällan får beslutande poster. Man skulle också göra
ett handlingsprogram med förslag till åtgärder för att
förändra det "snedvridna" förhållandet.

Sekreteraren i kommitten - "Kvinnorepresentatio
nen inom konsumentkooperationen" - Anita Persson,
säger bl a i vår tidning: "Många män har inte fattat att
kvinnors villkor i arbetslivet inte är en kvinnofråga utan
ett problem, som gäller bådas könsroller. Det finns inga
formella hinder för en kvinna att avancera, men vi vill ta
reda på hur det fungerar i praktiken". Utredarna har
gjort en kartläggning över förhållandena, som visar att
motionärerna hade rätt i sina antaganden. Man har tit
tat på utredningar från andra håll och tillsatt ytterligare
egna. Medlemmar, förtroendevalda och anställda har
tillfrågats. På huvudkontoret i Stockholm har man gjort
en enkät bland anställda. Femtio personer har frivilligt
anmält sig för diskussion om situationen. Resultatet av
kommittens arbete skall redovisas vid KF:s förbunds
stämma den 9-11 juni i år och kommer då med rekom
mendationer och förslag. "Vi ska verkligen försöka göra
en kort och lättläst rapport, det är viktigt att alla kan ta
del av den", säger Anita Persson och det låter befriande.
Kan detta smitta av sej på andra utredare, har man verk
ligen vunnit en extra poäng. Margareta



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Det ligger en röd, grann båt
vid Kattholmskajen denna januaridag då solen bryter
fram genom snömolnen och förgyller Farstaviken, som
fått en isränna i gryningen. I den lilla ettriga isbrytarens
spår kom en röd och en grå lastbåt in i viken så det blev
riktigt livligt i hamnen.
Denna vinter har gettoss snö och kyla det som de

flesta saknat i dessa trakter, det är fem år sen sist. De
barn här i mellansverige, som är under skolåldern har
aldrig upplevt en snövinter och förtjusningen är stor.
Glömda skidor plockas fram ur förråden, skogen är full
av skidspår och det vimlar av barn i alla backar. Ingen
vågar riktigt tro på vinterns varaktighet, det gäller att ta
vara på fröjden.

Jag mötte en kändispå Domus i går
Ja, jag vet, det gör man ofta men den jag mötte hade
nyss haft en festlig roll i TV och jag log mot honom vid
minnet. Ja, sånt kan man kosta på sig i den här åldern,
det är ingenting märkligt med det, men han log förtjust
tillbaka och det var ju märkligt. Han borde ju snarare
känt sig besvärad över att inte få inhandla sin middags
mat utan att bli påmind om jobbet. Men han blev glad
över den lilla uppmärksamheten och jag tyckte att det
var roligt att mitt spontana budskap gick fram.

En dag i somras upplevde jag en annan kändis som
spelade upp en liten sketch i Domuskassan, skrämd från
vettet över att ingen kände igen honom - hade hans po
pularitet sjunkit så bottenlöst?

Han kände inte gustavsbergarna han.
En av dessa utmärkta människors främsta egenskaper
är att inte falla i farstun för någon. Chefer eller kändi
sar, det kvittar lika, här låtsas man inte om att man de
lar kö med bemärkta personer eller rycker i samma rea
lisationsvaror, som veckopressens käraste intervjuob
jekt. Domus i Gustavsberg är kanske det enda varuhus i
detta land där kändisar kan inhandla livets nödtorft utan
att känna sig särskilt betittade. Inte så att gustavsberga
ren inte ser och igenkänner men han tillåter inga träd att
växa upp i himmelen.
Först trodde jag att det rörde sig om "övermättnad".

Många ryktbara personer har bott och bor på denna
vackra ö, men visst ligger det djupare än så, det är fråga
om livsstil och självkänsla. Gustavsbergaren känner sitt
värde och lever därefter och de invandrare som stannar
här präglas snart av samma mönster.

Livet ärfullt av glada överraskningar.
Häromdan fick jag ett brev som berättade att jag var
ekonomisk expert, ja det var kanske att ta i, men det stod
i alla fall att jag fått pris för en bra gissning på Konsums
årsomsättning. Det är verkligen skönt att veta att man
har slumrande talanger, som ännu kan vakna i denna li
vets höstmorgon. Jag gick generöst omkring och erbjöd
mina kallsinniga vänner expertråd i finansiella frågor,
men det är svårt att bli profet i sitt fädernesland.

Efter några dar pockade ett förträngt minne på att få
komma fram i sanningsljuset. Jo, det var ju så som ni
misstänkte hela tiden, det var ett sömmersketips. Så här
gick det till. Det kom ett erbjudande att få delta i den sto
ra gissningsleken i december - hur stor blir årsomsätt
ningen i Gustavsbergs Konsum. Utmaningar i den vä
gen har jag aldrig kunnat motstå och jag räknade, be
räknade och använde alla räknesätten. Allt, det vill jag
påpeka, utan att äga den minsta lilla miniräknare med
minne, och kom fram till ett riktigt hyfsat resultat. Då
hade jag räknat till alla återbäringsmedvetna stock
holmare, öbor med fria bussresor, Ormingeringens ut
flyttade gustavsbergare och dragit ifrån Munkmora
Livs.

Det blev ett riktigt vackert tips
om jag får säga det själv, men så slarvade jag till och
skrev en siffra fel och Konsums återbäring steg utan min
medverkan med flera hundra tusen. Då, medan jag fun
derade över om radergummit låg i verktygslådan eller
bakom kryddburkarna, vaknade speldjävulen i mig och
jag tänkte, strunt samma jag ger slumpen en chans och
så blev jag femtio kronor rikare. Nu vet jag, det är så det
går till, jag skall börja att tippa fotboll på onsdag.

Vi river sällan i Gustavsberg
och vi river aldrig gamla hus i centrum utan skäl. I de fall
vi river har elden redan varit framme och gjort sitt. Det
har gällt Skuggan, Mariagatan 5, Nedre stenhuset och
nu sist Strandvillan. Mitt i vår saknad har vi upptäckt att
utsikten, landskapet inte förlorat på rivningen. Det har
blivit en vacker slänt, ett fint grönområde där husen nyss
stått och husen runt omkring har kommit mera till sin
rätt och tillförts nya värden. Men att Kattholmens enda
tall föll överända av ren ålderdomssvaghet var värre,
den kan inte återställas på flera generationer och den
saknas verkligen. Annars förändrar vi varsamt vid Far
staviken. Edla Sofia
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Rökning och arbetsmiljö
AvARNESTRÅBY

Intresset för luftföroreningar och kemiska hälsorisker i
arbetsmiljön är stort för närvarande. Det kommer stän
digt nya larmrapporter. Som en följd av detta intresse är
det naturligt att diskussionen om företeelsen rökning på
jobbet får ökad aktualitet. Tobaksrök förekommer ju ty
värr ofta i arbetsmiljön.

Röken innehåller många kemiska ämnen med likar
tad verkan, vars effekt på kroppen samverkar. Dessut
om innehåller den flera cancerframkallande ämnen, för
vilka ingen oskadlig nivå kan fastställas.

Mycket gift i röken
Är då rökningen en arbetsmiljöfråga? Ja, det är den på
varje arbetsplats där rökning förekommer, vilket är de
allra flesta. Rökningen i landet tenderar att öka, särskilt
bland kvinnorna. Man riskerar därmed en försämring av
arbetsmiljön och hela livsmiljön för oss alla, om inget
görs för att hejda rökandet. Den som inte röker har verk
ligen intressen att bevaka.

För luftföroreningar i arbetsmiljön har arbetar
skyddsstyrelsen fastställt s k hygieniska gränsvärden.
För gaser och ångor uttrycks de i ppm, som betyder mil
jondelar (part per million). För koloxid är gränsvärdet
35 ppm, vilket betyder att det får finnas högst 35 delar
koloxid på en million delar luft i arbetsmiljön, om man
skall anse arbetsplatsen hygieniskt godtagbar. Koloxid
är en giftig och luktfri gas, som finns i tex bilavgaser.
Men den finns också i cigarrettrök, f ö i ungefär samma
koncentration där som i avgasröret på en bil, drygt 4 %
eller ca 42 000 ppm. Tabellen ger en sammanställning av
mängden skadliga ämnen i cigarettrök jämförd med
motsvarande hygieniska gränsvärden:

Koncentration i Hygieniskt
cigarrettrök (ppm) gränsvärde (ppm)

Koloxid 42 000 35
Mättade kolväten 87 000 300
Omättade kolväten 31 000 1 000
Formaldehyd 30 2
Acetaldehyd 3 200 50
Akrolein 150 0, 1
Ammoniak 300 25
Kvävedioxid 250 5
Svavelväte 40 10
Cyanväte 1 600 10

Tilläggas kan att röken även kan innehålla små rester
av bekämpningsmedel som DDT och arsenik samt dess
utom benspyren och andra cancerframkallande ämnen,
se längre fram.

14

Mätplats
Genomsnitt i amerikanska städer
Vancouvers city i rusningstid
Rökmiljöer:
Politiskt möte

Koncentration
av bemspyren

i luften,
mikrogram/m*

0,0066
0,043

0,054

Ämne

Alarmerande siffror
De här siffrorna är alarmerande och understryker vilket
hot mot en god arbetsmiljö som rökningen utgör, även
för dem som inte röker. Kanske frågar sig någon varför
inte rökarna faller ner döda efter att ha dragit i sig dessa
enorma gifthalter. Man får då observera att det är hal
ten i själva röken som anges. Rökaren andas in en hel del
luft "vid sidan om" och späder alltså ut röken. En fri
brinnande cigarrett fördelar röken i rumsluften och där
med på alla närvarande.

Man får inte akuta effekter omedelbart över gräns
värdet. För koloxid har man knappast några kännbara
effekter under 200 ppm. Men 42 000 ppm är en dödlig
koncentration, och den som konstant andas in luft av så
dan sammansättning är död inom någon minut.

Koloxiden tas dock i stor utsträckning upp av lung
orna och går in i blodet, i första hand på rökaren själv.
Även i ganska rökiga rum begränsas därför halten till
samma storleksordning som det hygieniska gränsvär
det, 20-80 ppm enligt en uppgift.

Irritation och allergi
Formaldehyd, acetaldehyd, akrolein och ammoniak är
starkt irriterande ämnen, som i första hand angriper
ögonen. Det är främst de som orsakar svidande ögon i
närvaro av rökare. Effekten känns tydligast vid torr luft,
som man ofta har inomhus på vintern.

Det faktum att flera ämnen i tobaksrök är allergi
framkallande, borde vara en stark anledning att inte
röka bland människor. Allergikerna är en grupp som har
det svårt.

Cancerframkallande ämnen
Kanske är ändå det främsta argumentet mot sällskaps
rökning de cancerframkallande ämnena, benspyren m fl.
Det är fasta ämnen som bildas vid ofullständig förbrän
ning, inte bara i rökverk utan även i bilmotorer, och de
förekommer därför i stadsluft. I ett rökigt rum är dock
rökningen dominerande källa, vilket följande tabell vi
sar:



Teaterfoaje
Bingohall
Nattklubb
Litet kontorsrum med en rökare

0,20
0,45
0,69
0,76

En uppgift för skyddskommitten
Arbetarskyddsstyrelsen stödde i sitt remissvar om to
baksutredningen bl a förslaget om ett informationspro
gram med syfte att få en i möjligaste mån rökfri arbets
miljö. Dessutom framhöll man möjligheten att genom
frivilliga överenskommelser i den lokala skyddsorgani
sationen eller företagsnämnden göra arbetsmiljön rökfri.

Ledamöter i skyddskommitteer bör alltså ta upp frå
gan om rökfrihet på arbetsplatsen. Att införa rökfria
sammanträden är en angelägen åtgärd, som bör vara lätt
att vidta och en uppgift för skyddskommitten att ge
nomdriva. Att ha lunchrum och rastrum som inte är in
pyrda av rök bör vara en rättighet som skyddskommit
ten skall bevaka. Tala med ditt skyddsombud om rök
frihet!

Gränsvärdena gäller
Det bör påpekas att arbetarskyddsstyrelsens hygieniska
gränsvärden inte bara gäller luftföroreningar från ar
betsprocessen utan även t ex tobaksrök. Huruvida röki
ga arbetsplatser klarar gränsvärdena eller inte är inte så
väl känt. Men det är möjligt att göra mätningar, och det
är troligt att krav på sådana kommer.

Arbetarskyddsstyrelsen kräver också att man skall
försöka hålla luftföroreningar vid så låga halter som
möjligt under gränsvärdet, särskilt om man utsätts för
flera slag av luftföroreningar samtidigt. Gränsvärdena
bör inte ses som "godtagbara värden". Varje möjlighet
att minska arbetstagarnas exposition för luftförorening
ar skall tas till vara. Man kan starkt ifrågasätta om man
verkligen har gjort detta på arbetsplatser där rökning fö
rekommer. Det finns alltså anledning att bekämpa
rök terrorn!

I Sverige saknas ännu gränsvärde för benspyren, men
värdet O,1 mikrogram per kubikmeter har diskuterats.
Ur principiell synpunkt skulle gränsvärdet vara noll; för
cancerframkallande ämnen finns ingen säkert oskadlig
halt.

Vad kan man göra?
Att inte bara rökare utan även icke-rökare finner sig i
dessa hälsorisker är förvånande. Det börjar dock bli
vanligare bland de senare att reagera mot vad de utsätts
för. Rökarna har tagit sig eller fått alldeles för störa rät
tigheter att förvandla varje rum till rökrum. Och alltför
många och alltför snälla icke-rökare har sagt att "mig
gör det inget att man röker". Detta är en orimlig attityd.
Man kan inte med viljan avgöra om man skall få lung
cancer eller inte. Man kan inte heller bestämma sig för
att inte i sitt eget blod ta upp den koloxid grannen sprider
ut. Men inställningen håller på att ändras. En ny folkrö
relse mot tobaksbruket, VISIR (Vi som inte röker), har
vunnit många anhängare.

Vad kan man då göra för att få en rökfri arbetsmiljö?
Socialstyrelsen har utrett tobaksrökningen och presen
terade i sin rapport 1973 en hel del förslag för att uppnå
ett röknegativt samhälle med väsentligt lägre tobaks
konsumtion än dagens rökpositiva samhälle. Även rök
fri arbetsmiljö behandlas i denna rapport.

Total insyn för KFs 30 000 anställda
K F har som första koncern i landet skrivit avtal om löntagar
konsult med personalorganisationerna. I 5 LO-, TCO- och
SACO-förbund har undertecknat avtalet. Deras gemensam
ma löntagarkonsult får full insyn i KFs planeringsverksamhet
och ekonomi och ska betjäna löntagarrepresentanterna i KFs
förbundsstyrelse, företagsnämnder och ekonomikommitteer.
Avtalet gäller dock inte vid de I 88 konsumentföreningarna
som är självständiga gentemot KF.
KF var först också när det gällde att öppna dörrar och böc

ker för löntagarkonsult i ett enstaka företag, redan 1972 vid
KF-företaget Bygg- och Transportekonomi (BT) i Mjölby. Er
farenheterna därifrån låg till grund för det avtal om löntagar
konsult som arbetsmarknadens huvudorganisationer skrev
1975, men också för det nu undertecknade första koncernav
tal, som ger full insyn åt KFs ca 30 000 anställda genom de
ras fackliga organisationer.
- Försöket vid BT var en pionjärinsats som vi är glada

över, sa KF-chefen Karl Erik Persson vid en presskonferens

13/2. Han tror att avtalet om löntagarkonsult på koncernnivå
kommer att ge vägledning när liknande avtal ska tecknas på
andra håll.
- En löntagarkonsult är i sig ingen revolution, men ett

stort bidrag till större inflytande för de anställda, säger Johan
Hermelin, Handelsanställdas förbund - en av löntagarrepre
sentanterna i KFs förbundsstyrelse. - Vi som har fackliga för
troendeuppdrag har också det dagliga jobbet att sköta. Där
för blir löntagarkonsulten ett bra stöd i svåra sammanhang.

Upprinnelsen till avtalet var en paneldiskussion 1971 på
SSUs förbundsskola Bommersvik, säger Karl Axel Linderoth
- KFs ekonomisektor - som deltog i panelen med företräda
re för privata näringslivet. Någon frågade då panelen om man
kunde tänkas öppna företagen för en löntagarrevisor. Alla
svarade ja. Men det var tydligen bara KF som tog frågan på
allvar - året därpå började löntagarkonsulten arbeta för per
sonalen vid BT.
- Utdrag ur pressmeddelande från KFs Massmediekontakt.
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Snövinterdagar
i Värmdö skärgård

Denna vinter har varit lågtryckens, stormarnas och reg
nens vinter. Snön, den varan har det som vanligt varit
ont om, den har kommit och gått. Två och en halv dag
har man kunnat åka i Skeviksbacken, då det varfullt
med åksugen ungdom, se'n kom regnet igen.•Den stora bilden från Lemshagabacken är tagen en
sån där dag då det var lite snö med begynnande blidvä
der, därutav dimman.
Lördagenföre trettondagshelgen åkte vi ut till stugan

på Runmarö. Det var barmark och kallt, isen hade lagt
sig på Södersundafladen ner mot Runmarö kanal, så vi
fick gåfrån Södersunda. Detförsta vi gjorde var att väd
ra ut den råa luften - det var 3 grader kallt inne -
samt tända eld i den öppna spisen. Hämta vatten på
granntomten - på väg dit sågjag två stycken stora vita
svenskharar som låg och tryckte under en gran. Dom
har glädjande nog återkommit även till markerna här i
Gustavsberg. På natten till söndan snöade det några
centimeter, så man kunde se spåren av öns invånare. Det
var spår av räv, hare, ekorre och rådjur på tomten. Jag
tog en promenad till Södersunda i den vackra nysnön.
Det var högvatten som man kan se på bryggorna, över
60 cm över det normala. Jag hittade en gammal sjöbod
med torkade gäddskallar uppspikade på gaveln. På
Thyra Box' tomt såg jag ett jätteflyttblock och i bak
grunden t. h. Runmarö äldsta stuga, somjag hoppasfå
återkomma till. Jag harfått löfte av Thyra attfå kom
ma in där i sommar.
På trettondagsafton var det slut på lugnet. Det blåste

över trettio sekundmeter i byarna, som även innehöll
snö. Jag gick nerpå en udde motFladen och såg ner mot
Munkö, där vinden lågpå ifrån. Det var tjusigt att se det
stormpiskade vattnet och höra vindens tjut. Trettonda
gen hade stormen bedarrat. Det var lugnt och solen lyste
från en molnfri himmel. Jag gick på nytt ner till stran
den. Buskar och träd var behängda av is, vågorna hade
dagenföre stänkt upp vattnet, som sedanfrusit. Se om
slagsbilden. På en brygga satt en brunfågel och vippa
de. Den var i en koltrast storlek. När den vände på sig
och jag såg att den hade en vit haklapp, förstodjag att
det var en strömstare.

Hilding
Layout: Jan Calderon
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Vi har på nytt vånt bladet och befinner oss i ett nytt år -
1976.
I skrivande stund pryds vår i ovrigt fagra Vårmdona

tur av ett fint snotåcke, vilket ger oss mojlighet att skå
da stimulerande vintervyer och bedriva sportaktiviteter
som varit mycket tunnsådda under de senaste åren. Sett
ur Konsum/Domus synpunkt kan det också vara posi
tivt då de s k "vintervarorna" kommer till sin rått och in
går i såljvolymen.

Året som gått har inneburit att vår forenings såljut
veckling fått registrera nya fina framgångar. Den sam
lade forsåljningen nådde upp till drygt 74,6 milj. kronor,
vilket innebår en okning med drygt 10,2 milj. kronor el
ler 15,9 %.

Vid årets borjan hade vi ingen tanke på att dessa fina
forsåljningssiffror skulle kunna uppnås. Vi hyser stor
tacksamhet for att våra medlemmar/konsumenter slutit
upp kring våra såljenheter och dårmed lyft våra såljsiff
ror till den storlek som redovisats.

Det kostnadstryck som med tyngd framtonar for
gånget år, går inte att komma ifrån. Genom denna med
lemmarnas/konsumenternas okade uppslutning kring
sin forening och våra såljenheter, har man verksamt bi
dragit till att neutralisera kostnadsokningarna och dår
med också skapat grundvalen for att den egna forening
en kan prestera ett ekonomiskt resultat som kommer
medlemmarna tillgodo. Detta betyder, att varje okning
av medlemmarnas koptrohet och uppslutning kring sin
egen forening, ger ekonomiskt positiva effekter tillbaka
till varje medlem som nyttjar sin forening.

Ånnu år det for tidigt att slutligen avlåsa 1975 års
verksamhet och dess slutliga utfall. Vi tror dock, med
hittills kånda tal i bakgrunden, att årets bokslut ska kun
na ligga inom ramen for under 60-talet redovisade.

Verksamhetsberåttelsen
kommer att låmna en nårmare presentation kring vår
verksamhet. Densamma kommer att i sedvanlig ord
ning utsåndas per post till varje medlem. Årets distrikts-

ståmmor kommer att ligga i andra hålften på mars och
foreningsståmman planeras till forsta hålften av april.
De slutliga dagarna kommer att anges i verksamhetsbe
råttelsen samt kungoras i vårt flygblad.

Återbåringen beråknas kunna utsåndas kring må
nadsskiftet april/maj och sker som vanligt over KF:s
datacentral.

Domusbygget
fortskrider planenligt och den forsta etappen - varuin
lastningen - har snart kommit fram till den tidpunkt då
den kan tas i bruk. Den ovriga delen våxer också *upp
ur marken" och någon gång i senare halvan på maj be
råknas den delen kunna tas i bruk. Vi ser fram emot den
nya restaurangen med sina storre och vålplanerade ytor
och i ovrigt de nya och på många sått forbåttrade lager
och såljutrymmena med forvåntan.

1976 - hur kommer detta år att bli?
Den yttre inramningen har under en långre tid pråglats
av konjunkturens svångningar. Det kraftigaste genom
slaget har vål drabbat de Våsteuropeiska lånderna och
USA. Dock har verkningarna till och ifrån återspeglats
åven i vårt land. Bedomningarna pekar nu på att kon
junktursvackan ska våndas uppåt och att detta ska bli
mest påtagligt under senare hålften av 1976.
Från vår horisont sett har vål inte konjunkturen hit

tills satt några mårkbara spår. Men vi får alltid vara ob
servanta på aven utvecklingen kring oss. Vi hoppas emel
lertid att den goda utveckling som vi hittills fått registre
ra ska få sin fortsåttning. Vår budget for 1976 ligger
inom rimligheternas ram. Kan vi såljmåssigt nå upp till
den och forvånta att den bedomda kostnadsutveckling
en inte avviker våsentligt, tror vi att åven 1976 ska bli ett
år med hyggligt utfall.

Vi tror på våra medlemmar och dess aktiva uppslut
ning kring den konsumentågda foretagsformen. Detta
ger oss tillforsikt och framtidstro.

PAN

0

HALL NATUREN REN

18



Strandvillan
1907-1976

Nu är Strandvillan riven. En brandkårsövning, som blev
mer omfattande än som avsågs, påskyndade beslutet om
rivning och ett välbekant hus vid Farstaviken finns inte
mer.
När Strandvillan försvann framträdde "Kvarnen" i all

sin glans och det är också ett vackert hus. Kvarnhuset är
äldst, byggdes redan 1884 och har använts som kvarn
från 1906. Aret efter byggdes Strandvillan och där bod
de mjölnaren med sin familj. Den förste mjölnaren hette
Lindström och den andre var Emil Jansson, som har
bott i Strandvillan med fru Maria från 1927 och till
1973.

Strandvillan hade flera lägenheter och andra hyres
gäster i det nybyggda huset var Valfrid och Maria
Holmgren, Martin Holmgrens föräldrar. Smeden Sven
Olsson bodde där, far till Malkolm Olsson, och kusken
Karlsson.

Bland andra hyresgäster minns Emil Jansson, Henrik
Bengtsson och Magnussons.

På bilden ovan är Strandvillan bara en grushög på väg
attfraktas bort och bilden till höger visar huset när ta
ket fattat eld under en räkövning.

,.~
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KRUKMAKARGATAN !,~11651 STOCKHOLM 11

tel. 08. 58 24 00
Gustavsberg 1'°
OMBYGGNAD

SKALA 11106

01

Athi Lemminkäinensförslag till ombyggnad sammanbinder det nyare huset med det gamla. De mörka partierna vi
sar var tillbyggnaderna blir. Om någon liksom jag undrar vad den utskjutande "pilen" betyder så är det en bro upp
till den högre liggande terrängen där pensionärerna gärna promenerar.

Dags att bygga till
på Gustavsgården

I början av februari kunde vi läsa en insändare i DN från
en "Nöjd pensionär, 82 år i Gustavsberg", som med vär
me, kraft och insikt försvarade Gustavsgården mot ett
ungdomligt angrepp på åldringsvården. Ungefär samti
digt fick jag ovanstående ritning i min hand. Ibland sam
manfaller händelser så att man frestas tro på ödet.

Det var en trevlig insändare och skönt att få trivseln
på Gustavsgården dokumenterad men det som är bra
måste utvecklas och underhållas för att fungera till
fredsställande. Hemmet fyllde 10 år häromåret, det är
säkert dags för en upprustning av det "nya huset" och en
ombyggnad av det gamla, som förslaget avser. Jag ring-
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de Gustavsgårdens föreståndarinna syster Birgit, som
inte var optimistisk när det gällde tidpunkt för igångsät
tande, men väl för förslaget som sådant. För detta är ty
värr bara ännu ett förslag, överlämnat av Centralnämn
den till Kommunstyrelsen för handläggning.

I samhället i dag finns det många grupper som skall
dela på kommunens resurser. Alla har inte samma för
mågå att framställa sina önskemål och krav. De åldran
de har de sämsta röstresurserna och klarar sig dåligt i
den konkurrensen. Deras liv i knapphet har blivit en
vana och varje framsteg tas emot med tacksamhet. För
nöjsamheten väntar ingen "upptrappning" och fortsätt
ning av livets gåvor - "man får tåla sej".
Det finns en passus i "Nöjd pensionärs" insändare,

som åtminstone på mig verkar som en väckarklocka,
"både föreståndarinnor och biträden har ett ganska
otacksamt jobb och är så trötta när dagen är slut att de
knappast orkar gå hem".
Gustavsgården är tungarbetad, vi har hört det förr, att

det gamla hemmet fortfarande måste användas gör det
inte lättare. Det här uttalandet från en som ser det hela
inifrån kan ge oss en tankeställare och ombyggnadsför
slagets vettiga förändringar ger hopp om förbättring.
Om vi studerar arkitekt Athi Lemminkäinens förslag

så rör det sig om en del om- och tillbyggnader. En av de
viktigaste tillbyggnaderna är nog den som sammanbin
det det nyare huset med det gamla.
Där har vi ett problem som inte blivit bättre med åren.

I regn och rusk, i snö och kyla måste de gamla förflytta
sig utomhus mellan husen, rullstolar skall skjutas fram,
personalen skall bära mat och andra förnödenheter un
der bar himmel. Gissa om en genomgång under tak är ef
terlängtad!
Vidare ingår i planeringen att storköket skall byggas

om och bli rymligare, att personalmatsal skall inredas
bredvid storköket och nuvarande personalmatsal blir lä
karmottagning.

I nya husets källare skall tvättstugan inrymmas och
lokaler för fotvård, hårvård och förråd.
Den delen som byggs till vid västra trapphuset kom

mer att innehålla badrum för varje våningsplan, mat
rum, dagrum i bottenvåningen och vädringsbalkonger
på de övre planen.
Terapilokalen utökas genom ombyggnad av det gam

la huset och där finns två alternativ, antingen hela bot
tenvåningen utom samlingssalen eller nuvarande lokal
plus verkstad i källaren.
Vaktmästarverkstad inrymmes i del av f d tvättstu

gan i gamla huset och personalutrymmen kommer att
ligga i antingen övervåningen eller i källarplanet.
Lokaler för fysisk terapi får också plats i gamla huset

och till sist planeras 3 servicelägenheter för de gamla in i
denna ombyggnad. Edla Sofia

En gång om året, när hösten är som mörkast rustar
Gustavsgardens gäster till ett eget kalas, en sillsexa. Allt
klarar de själva, här är det Katarina Höst och Elsa
Strömberg, som skalar potatisen.

Vid bordetfrån höger iförgrunden Vilhelm Johansson
och Anton Mattsman.
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Tallen på Kattholmen har fallit. Den här tallen var den sista ur det bestånd av tallar som växte på Kattholmen när
den ännu var ö i Farstaviken.

Allt har förändrats. Mycket har hänt på denna trivsamma plats. Kattholmen fick kontakt med fastlandet, en bygg-
nad uppfördes som bär årtalet 1916 men tallen stod kvar oföränderlig. Om man ser noga på bilden kan man se res
terna av en träställning på tallens stam. Den kom dit på fyrtitalet och användes som stöd för högtalaren vid skidtäv
lingar. Torsten Rolf var speaker för det mesta och hejade fram våra framgångsrika hemmaskidåkare och satte fart
på den frysande publiken. Det var nämligen riktiga vintrar på fyrtitalet med kyla och skidföre. Torsten berättar att
Kattholmen alltid var målområde och spurtsträckan given och genial inte minst ur publiksynpunkt. Det blev alltid
spännande när skidlöparna spurtade mellan Farstaudde och Farstavik, kom ner på Farstavikens is och forsade in
mot Kattholmn. Eftersom samhällets badinrättning var inrymd i byggnaden på Kattholmen så kunde svettiga skid
löpare bada bastu innan prisutdelning. Vilka som vann? Ja, det kunde vara Manfred Lindstedt, Arvid Olsen eller
Greger Åberg eller Gustavsbergs mest framgångsrika kvinna i skidspåren genom tiderna, Greta Bergqvist.

Äntligenfullfart i Skeviksbacken de två
och en halv dagar då snön ännu låg kvar
i dessa trakter. Det varfem år sen sist.
Ständig kö hela dagarna till skidliften,
men säg oss en fröjd som varar bestän
digt. Nu är det som vanligt igen, skidfö
ret är dåligt i gustavsbergsterrängen.
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Foto: Hans Hammarskiöld

Gustavsberg
150 år
Vi har ännu inte gjort någon sammanfattning av allaju
bileumsaktiviteterna, men här kommer resultatet av ett
par av de mest betydande.
"Gustavsberg 150 år" blev Nationalmuseums största

höst- och vinterevenemang med över 60 000 besökare.
Näst sista dagarna trängdes hundratals människor i
trappan för att få vara med om visningarna.

Kulturen i Lund rapporterar från sin utställning
"Gustavsberg i våra hem", att det är den mest besökta
utställningen i museets historia.

Stora delar av Nationalmuseums utställning går vi
dare till Röhsska Konstslöjdmuseet i Göteborg och öpp
nar där den 20 mars. "Gustavsberg i våra hem" går un
der året runt till fem länsmuseer i Skåne, till Landskro
na, Trelleborg, Kristianstad, Helsingborg och Ystad.
För övrigt har vi räknat ut hur mycket som hittills

skrivits om oss i dags-, vecko- och fackpress, nämligen
ca 20 000 spaltmillimeter, dvs 200 spaltmeter.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
En av bilderna visar att Kung Bore åter försökt att
"framställa" en snövinter i våra trakter. Med de tre se
naste årens "vintrar" i gott minne, gäller det att vara
snabb med kameran! (I skrivande stund är det åter snö
fritt, varför de skidintresserade ånyo får sikta in sig på
Bergslagsområdet.)

Vid företagsnämndens decembersammanträde fram
hölls att en ökad produktion måste ske om vi skall kun
na klara 1976 års tillverkningsbudget. Tage Gunnars
son, Lars Söderberg och Seppo Vanhala erhöllo för
slagsbelöningar.

Såsom i korthet meddelats i tidningen Ankarnytt har
ytterligare en dragpress, avsedd för disklådstillverkning,
installerats. Inkörningen verkar lovande, då bl a pres
sens snabbhet bör medföra ett värdefullt tillskott, när nu
lådbehovet åter ser ut att vara i ökande.

GBM-klubben avslutade sitt verksamhetsår med Lu
ciafirande på fabriken med hundratalet personer vid kaf
feborden. Sjutton(!) mölntorpsflickor med Laila Leppä
lä i spetsen sjöng och deklamerade förtjänstfullt. Konst
sektionen förrättade samtidigt den årliga utlottningen av
konstverk bland sina medlemmar. Vinnarna fick välja i
följande turordning: Leif Bruhn, Håkan Johansson, Ei
nar Hjärtsson, Nils Rosenlöf, Rune Broström, Olof
Hedström, Per-Olof Persson, Allan Velander, Ann-Ma
rie Karlsson, Birgitta Säwe, Monica Ristau, Gunnar
Nilsson, Ralf Öster, Kjell-Åke Inerud, Tore Andersson,
Arne Jansson, Evy Hellberg, Birgitta Persson, Erik Jo
hansson, Lisa Måhlberg, Aimo Latonummi och Lars
Öster. Sektionens medlemsantal är 109.

Sten Carlsson manövrerar den nya Tranemo-pressen
assisterad av Stanko Stopas.

I väntan på en ny seglationssäsong råder stillafrid över
Strömsholms kanal. Wästerqvarns sluss i Mölntorp ut
gör inget undantag.



Klubbens första arrangemang 1976 var den traditio
nellt populära Julfesten i Kolbäck, där de 140 deltagar
na i åldrarna 1-70 år upplevde en glad söndagsefter
middag! Förfriskning, trolleri och tomtebesök inrama
des av lekarna kring granen, ledda av Gunnar Wahl
ström, Kolbäck.
Klubbens Motionsdrive avslutades vid årsskiftet. Av

slutredovisningen framgår, att rapporterade motions
prov omräknade i gång 5 km, resulterar i en sammanlagd
"promenadsträcka" om 2 887 mil! Utöver en förmodli
gen förbättrad kondition har bland "aktivisterna" förde
lats 231 st kaffekoppar, givetvis i gustavsbergsporslin.

En ny motionsdrive väntas inom kort, denna gång or-
ganiserad av KPA! L. Johansson

Lilla Ulrika, 18 mån., med mamma Pirjo Umell, tycks
redan ha stora sympatier för farbror Jultomten! Mos
ter, Lena Männistö, deltog också i festligheterna.

Nu spelas det tennis
på Ekvallen

På bilden här intill pågår tennismatch mellan Birger
Andersson och Rolf Norberg. En högklassig match,
emellan två av Sveriges yppersta tennisspelare den 14
december i vårt nya tennistält på Ekvallen. Det invigdes
den dagen och arrangörerna hade lyckatsfå hit de här
båda mitt under Davis-Cup-turneringen, skickligt.

Torsten Rolfhöll invigningstalet och 300 personer ha
de kommit till invigningen.

Nu är det fullfart på tennisspelet, varenda minut är
inbokad och intresset räckerförflera tennishallar. Den
vita sporten har nått en oanad popularitet och visst är
det en trevlig sport både att utöva och betrakta.

VÄDJAN 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 Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/39100 ankn. 165.
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Det glada Packbodsgänget

Ett arbetslag från packboden från, gissningsvis, slutet av fyrtitalet, från vänster stående:
Gustav Gehlin, Martin Holmgren, Ola Axelsson, Ragnar Lindblad, Anton Andersson, Verner Andersson, Ragnar
Andersson, Karl Nilsson, Johan Åberg, Oskar Andersson, Sven Fingal, Edvin Axell, Erik Karlsson och en okänd
korttidsanställd.
Sittande bakre raden:
Axel Jonsson, Anders Lindgren, K. W. Svensson, Enoc Olsson, Albin Olofsson, Leonel Nordström, Evert Anders-
son, Edvin Stomberg, Gunnar Pettersson.
Främre raden:
Axel Nilsson, Sara Andersson, Jenny Karlsson, Adele Bergschöld och Selma Andersson.

Angåendefotot av Sångkören
Vi efterlyste årtal på det sköna fotot av sångkören för
evigad framför klockstapeln på lngarö i förra numret
och visst fick vi svar. En dotter till Hanna Berlin hittade
samma bild i sin mors kvarlåtenskap och på baksidan av
fotot stod det data och tillfälle ordentligt nerskrivna,
"Återinvigning av lngarö Kapell den 5 juni 1932". Tänk
om vi alla var så ordentliga och skrev på våra foton små
upplysningar till någons glädje. Det vore trevligt.

Hanna Berlin var alltså med på fotot, en förväxling
hade skett. Hon står längst till vänster bredvid Anna Säf
ström och systern Maria Sandström. Ingeborg Blom
qvist, som egentligen hette Blomberg, var inte med på
fotot och eftersom vi nu är inne på tillrättalägganden så
hette musikdirektören Östlund enligt flera av hans gam
la elever. Det där med namn är inte lätt vet ni.

E. A.
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Husetpå bilden härovan är det gamla skolhuset vidKol
ström, som skall bli museum med invigning i mars. Vi
återkommer till det i nästa nummer.

Ingarö utan
herde

Ingarö församling har tagit avsked av sin populäre kom
minister Lennart Lundquist och det är inte bara Ingarö
borna som kommer att sakna sin sympatiske präst.
Bland många andra här i Gustavsberg, känner vi på
"Gustavsbergaren" vemod över att mista det goda sam
arbete vi haft genom alla åren. I sju och ett halvt år stan
nade Lennart Lundquist här i våra trakter, varmt tack
för det och lycka till på det nya verksamhetsfältet.

Även präster måste vidare i "karriären" och Lennart
Lundquist tillträdde vid årsskiftet en kyrkoherdetjänst i
Eds pastorat i Stockholms län.

Elsa Westerlund överlämnar en avskedsgåva till Len
nart Lundquistfrån syföreningen Enkronan. Den vack
ra damen vid kaffebordet är Ingarös äldsta invånare,
Sigrid Landström.
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GUSTAVSBERG

Födda

Döda
1975
7/11 Harry Sigvard Jönsson, Skeviksg. 4, 53 år.

13/1 I Karl Artur Eriksson, Thun-Ollev. 39, 74 år.
6/11 Sven Gustav Östlund, Marsätra, St. Kovik, 70 år.

17/11 Hildur Ulrika Kristina Broms, f. Öhman, Höjdg. 2. 50 år.
20/11 Frida Augusta Karlsson, f. Åberg, Gustavsgården, 95 år.
24/1 I Georg Alexander Boox, Sadelv. I, 83 år.
2/12 Erik Axel Karlsson, Alg. 2, 58 år.
7/12 John Axel Torsten Gustafsson, Nelsonst. 5, 72 år.

20/12 Knut Vilhelm Jansson, Villag. 4, 81 år.
21/12 John Gustav Pettersson, Höjdg. I, 71 år.

1976
3/1
4/1

4/1

dotter till Anita Elisabeth Persson, Skyttev. 36.
Tommaso son till Renato Nicola Cantoro o.h.h. Maria Stella
f. Ientilucci, Hästhagsv. 14.
dotter till Monica Lillemor Johansson f. Axelsson, Trallbanev.
14.

1976
7/1 Karl Sigfrid Danielsson, Björnskogsv. 50, 60 år.

10/1 Per Gösta Engelbert Eriksson, Kyrkogårdsvaktm.bost., 65
år.

Gustavsbergs församling

Gudstjänsterna:
Sön- och helgdagar kl 11 Högmässa (varannan gång, som regel, fi
ras Nattvard). Första söndagen i varje månad är församlingens sär
skilda dopdag, då Dopet är infogat i församlingsgudstjänsten kl 11.
Dopdagar är bl a 7/3, 4/4 och 2/5. Prata med kyrkoherden i god tid
om dop, tel 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det Bibelläsning och bön i kyrkan.
Lördagar kl 18 Orgelmusik (ungefär en gång per månad utbytt

mot musikandakt).
Ungdomsgudstjänster kl 15 blir det närmast 15/2 och 21/3.

Musiken i kyrkan:
Församlingen har tre körer:
Kyrkokören som övar måndagar kl 18.30.
Ceciliakören (barnkör) med repetitioner måndagar och torsdagar kl
15.
Ungdomskören (nystartad) som träffas måndagar kl 17.
Samtliga körer övar i kyrkan och hälsar nya deltagare i alla stäm
mor välkomna. Ledare för musikverksamheten är musikdirektör
Hans Björklund, tel 08/40 49 15, 300 52.
Ceciliakören medverkar i gudstjänsten kl 11 på Kyndelsmässoda
gen, 8/2, då också barn från kyrktimmen medverkar med ljuståg.

Barn- och ungdomsverksamheten:
"Barnens kyrktimme" pågår varje lördag kl 10-11 i kyrkan. Alla
barn i åldern 4-13 år hälsas välkomna till en stund med undervis
ning i åldersgrupper, andakt och pyssel. Från och med lördag 14/2
går taxi endast från Mörtnäs och N. Lagnö. De i samhället boende
som behöver skjuts får vända sig till ungdomssekr. Cederlund.

1975
16/11 son till Paavo Yrjö Perälä o.h.h. Tarja Tellervo f. Laihinen,

Renv. 6.
25/11 son till Leif Arne Pettersson o.h.h. Anita Elisabet f. Jonsson,

Skyttev. I 6.
27/11 dotter till Karl Arne Persson o.h.h. Eva f. Engström, Meitens

v. 17.
28/11 dotter till Hans Gösta Enzell o.h.h. Lisbet Margareta, f. Jons

son, Villag.2.
28/11 dotter till Sylvi Eeva Tellervo Seppänen, Nelsonst. I.
1/12 Jan erik son till Svante Tommy Lindblad o.h.h. Anne Ly An

tonie f. Metsalo, Skyttev. 17.
11/12 Jimmy Anders son till Kjell Jonny Anders Kanten, Skärhol

men och Yvonne Elisabeth Halvardsson, Nelsonst. 8.
12/12 son till Inga Agneta Ljunggren, Skutviksv. I. Norra Lagnö.
13/12 dotter till Sven Arne Krister Möller o.h.h. Ingegerd Christina

f. Borgström, Hermelinv. 6.
23/12 Thor David son till Eva Kristina Nygård, Toivov. I. Norra

Lagnö.
25/12 son till Rita Margareta Eek, Markörst. 4.
28/12 dotter till Sauli Juhani Paananen o.h.h. Ulla Maija f. Tuomi

nen, Nelsonst. I.
29/12 dotter till Seppo Johannes Ulvi o.h.h. Raili Annikki f. Seppo

nen, Markörst. 9.

Vigda
1975
8/11 Erikki Olavi Korhonen och Anita Karin, f. Rönnkvist.

15/ 11 Carl Artur Olof Sunnervall och Svea Eva Margareth af Gei
jerstam, f. Andersson.

6/12 Börje Larsson och Harriet Annikke, f. Jidebom.
27/12 Rolf Conny Kihlberg och Ann-Mari Kristina, f. Andersson.

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 5843, 435008, 409490



INGARÖ

Födelseöverskott
Inflyttade under år I 975
Utflyttade under år 1975
Inflyttningsöverskott
Folkmängd 1975-01-01
Folkökning under år 1975
Folkmängd 1976-01-01

15
216
167
49

1511
64

I 575

Födda
23/1 I en son till Eriksson, Oskar Runo o.h.h. Yvonne Anne Marie.

f. Ekholm, från Marikavägen 15.
26/1 I en dotter till Fransson, Per-Olof o.h.h. Monica Gunilla. f. Me

din från Baron Cederströms v 7.

Vigda
22/11 Bengt Sten Sture Hellsten och Anne Kristina, f. Ellnestam,

från Slingerstigen 40.
13/12 Håkan Bertil Carlsson och Eva Gudrun Lise-Lotte, f. Pet

tersson, från Kolbacksvägen.

Död
14/12 Erik Helge Fällman från Slingerstigen 35.

DET GAMLA ÅRET ...
blev för Ingarö församling ännu ett år då statistisk ökning kan redo
visas:

GUDSTJÄNSTBESÖKEN
I de 62 högmässor som hölls under året deltog 2 510 personer. Dess
utom anordnades 64 andra gudstjänster och andaktsstunder vilka
samlade 2 595 deltagare. Ingarö kyrka anlitades vid 69 dop, 36 vigs
lar och 27 jordfästningar eller minnesstunder - i samband med dessa
förrättningar besöktes kyrkan av 3 132 personer. Nattvard firades 24
gånger med sammanlagt 345 kommunikanter. Arets sammanlagda
kollekter uppgick till 13 612 kronor.

DET NYA ÅRET ...
kommer för Ingarö församling att börja med val av ny präst. Pastor
är from I januari 1976 utnämnd till kyrkoherde i Eds pastorat,
Stockholms län och har därför lämnat Gustavsberg och Ingarö efter
sju och ett halvt års verksamhet. Komministertjänsten ledigförklaras
av Domkapitlet som därefter uppför tre av de sökande på förslag.
Dessa tre har att provpredika på av Domkapitlet utsedda dagar var
efter församlingen på fastställd valdag väljer en av dem. För närma
re upplysningar hänvisas till laga kungörelser.

Den ordinarie församlingsverksamheten fortsätter dock i sedvan-
lig ordning:

HÖGMÄSSA sön- och helgdagar kl 11.00.
BARNENS KYRKTIMME varje lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet.
KYRKANS UNGDOM och KONFIRMANDERNA enligt sär-

skilt program.
INGARÖ KYRKLIGA SYKRETS samlas varannan onsdag kl

13.00.

Tack
FOLKMÄNGDEN
Födda under år 197 5
Döda under år 1975

Gustavsbergs församling

20
5

För visad vänlighet och deltagande i sorgen efter min
älskade make och min käre pappa, Gösta Eriksson,
samtför alla vackra blommor vid hansjordfästning, ber
vi få framföra till alla och envar vårt varma tack.

Ulla Eriksson
Birgitta medfamilj

Ett hjärtligt tackför den vackra blomstergärden vid min
son och vårfar, Erik Karlssons bortgång, till Gustavs
bergs Fabriker, arbetskamrater, grannar och vänner.

Mor och barnen

För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vid min fars, Georg Box, bortgång ber jag och minfa
milj till släkt och vänner, grannar, AB Gustavsbergs Fa
briker, Värmdö brandförsvar, Gustavsbergs pensio
närsförening, Veteranklubben, kamraterna i SALFfå
framföra vårt varma tack.

Britt Sahlström

För allt vänligt deltagande ochför alla vackra blommor
vid min älskade make, vår far, John Petterssons bort
gång ber vi att till släkt, vänner, grannar, Gustavsbergs
Fabriker, Brandkåren, Veteranklubben och Pensio
närsföreningen få framföra vårt varma tack.

Almida och barnen
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Vardagsverksamheten (juniorerna) träffas på två olika ställen. Dels
varannan tisdag (tex 24/2) kl 18-19.30 i lokalen Björnskogsv 52
och dels varannan torsdag (tex 26/2) kl 18-19.30 i Hästhagssko
lan. Lek, pyssel, hobby, andakt mm. Välkomna!

Barnfilmklubben visar torsdag 4/3 bl a Kalle Anka och Musse Pigg i
ett kortfilmsprogram i Munkmoraskolan kl 15 och i Hästhagsskolan
kl 16.30. Torsdag 1/4 blir det Pippi Långstrump i samma lokaler och
samma tid. Fri entre.

Kyrkans ungdom visar "Fridolf sticker opp" onsdag I I /2 kl 19 i Eke
dalsskolan och 25/2 kl 19 blir det "Tävlingskväll" på Björnskogsv
52. Den 11/3 blir det s k "Hemlig kväll" med samling kl 19 vid kyr
kan och 24/3 kl 19 visas "Körkarlen" i Ekedalsskolan.

Bibelstudiumför alla åldrar blir det onsdagarna 3/3 och 1/4. Loka
len är kyrkans tomrum och tiden kl I 9. Välkomna med oss!

Upplysningar om barn-, ungdoms- och konfirmandaktiviteter läm
nas av ungdomssekreterare Karl-Erik Cederlund, tel. 342 35, 300 52
eller 08/742 24 07.



PÅ LÄIT SVENSKA
Kommunal rösträtt* för invandrare.
RIKSDAGEN* SA JA!

Riksdagen har nu sagt ja till kommunal röst-rätt för
invandrare. Är du utländsk medborgare över 18 år och
kyrkobokförd* här sedan 1 november 1973? Då har du
rätt att vara med och välja representanter till kommun
fullmäktige*, landsting* och kyrkofullmäktige. Du kan
vara med och välja representanter till kommun-full
mäktige*, landsting* och kyrkofullmäktige. Du kan vara
med första gången den 19 september 1976. Men du får
inte välja representanter till riksdagen. Bara svenska
medborgare får göra det.

Kommunal rösträtt för invandrare betyder också, att
man kan välja invandrare till representanter i kommun
fullmäktige, landstingoch kyrkofullmäktige. Redan i
början av 1976 skriver depolitiska partierna listor på
personer, som man sedan får välja.
Information om Sverige, kommunerna och rösträtten

kommer med posten till dig som är invandrare över 17
år. Den finns på 14 språk.
Kurser om kommunen och rösträtten startar på

studie-förbunden under våren 1976. Alla invandrare
som vill får vara med på kurserna.
I "på lätt svenska" och Invandrar-tidningen på andra

språk kommer du att få läsa mycket om kommunerna
och rösträtten under 19 76.

Vi ska skriva mycket om valet 1976 i "på lätt sven
ska" under året. Vi ska också skriva om hur kommu
ner* och landsting* arbetar.

ORDET BETYDER
*kommunal rösträtt=rätt att vara med och välja kommunfullmäkti
ge (=representanter till kommunens* "riksdag").

*riksdag -en -ar Vart tredje år (I 973/76/79) är det val. Då väljer
svenska folket representanter bl a till riksdagen (parlamentet). I riks
dagen är det just nu 350 riksdags-män och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om tex nya lagar och skatter.

*kyrkobokförd När man kommer till Sverige, måste man gå till pas
torsexpeditionen (=kyrkans kontor) och bli kyrkobokförd (i Stock
holm och Göteborg ska man kontakta Lokala skattemyndigheten, se
telefonkatalogen). Det är mycket viktigt bl a för försäkringskassan.
(Att bli kyrkobokförd betyder inte, att man blir medlem i svenska
kyrkan).

*fullmäktige T ex kommun-fullmäktige och kyrko-fullmäktige=re
presentanter som folket har valt till att styra* kommunen* eller för
samlingen (=kyrkans kommun).

*styr/a -de -t Hon styr bilen.

*kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter själv t ex skolor och social-vård där. Varje människa som bor i
Sverige är med i en kommun.

*landsting -et - Sverige är delat i 23 landstingsområden. Varje lands
ting sköter bl a sjukvården i området.
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TACK
Ett varmt tack från Gustavsbergs Pensionärsförening
till Gustavsbergs Fabrikerför årligt anslag ochför den
trevliga Luciafesten samt till Samarbetskommitten för
deras anslag. Till Missionsförsamlingen och Konsum
för deras Julfestför oss med så mycket vacker sång och
musik.

Styrelsen

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 60-års
dag.

Anton Mört!

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vännerför all uppvaktning på min
60-årsdag.

Stig Persson

Ett hjärtligt tack till KF, Gustavsbergs Fabriker samt
arbetskamrater för blommor och presenter på min 50-
årsdag!

Matti Leppälä, Mölntorp

Mitt varma tack till chefer och arbetskamrater på Fle
minggatanför uppvaktningen med blommor och presen
ter på min födelsedag.

Magda Zackari

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Hyres
gästföreningen, Scenstudion, arbetskamrater, släkt och
vänner, som gjorde min 50-årsdag så minnesrik.

Douglas Westerberg

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vännerför all uppvaktning på min
50-årsdag.

Bertil Hedberg

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

Yrjö Boman

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, Verkstads
klubben B.K.F., Idrottsföreningen, Bandysektionen, ar
betskamrater, släkt och vänner för all uppvaktning på
min 50-årsdag.

Sune Norling

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

Helge Palm



"Värteget
märke"

babynett

Babynett Bas/Kombi
Kombinerbara babyplagg
i 100 % bomull med nytt
mönster i gult, turkos
eller rosa. Vattentvätt
60°

39:75
2. Jumper cl. 50-80
även i brunt

19:75
3. Sparkdräkt cl. 50-80
även i brunt

29:75
4. Koltklänning cl. 50-80

18:75
5. Byxa cl. 50-80
även i brunt

12:75
6. Jumper cl. 60-100
9 färger

17:75

c
DOMUS GUSTAVSBERG

us
Babynett -ett av konsumentkoop
erationens egna märken. Mjuka små
babyplagg, tillverkade enligtföräldra
panelens önskemål och vårt textillab
oratoriums exakta direktiv. Granskade,
testade och ingående tillverknings
kontrollerade. Med babyns bästaför
ögonen. Babynett vårt eget märke
-ettskälhandlakonsumentägt!



Gladnyhetförlekskola
ochbarnkammare.

o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En helt ny lekide från Gustavsbergs plastavdelning,
"Meko" heter den och består av 20 stora delar i gul och blå
polyetenplast. Samt ett antal kraftiga skruvar och muttrar,
också de i plast.

Med "Meko" sätts barnens fantasi och leklust igång.
De kan hålla på i timmar och skruva ihop och isär.
Bygga bil, bygga flygplan, bygga vad som helst. Kom
binationsmöjligheterna är otaliga. Man kan leka i kompis -

var och en skruvar i sitt hörn. Resultatet kan bli olika varje
gång.

Den stora lådan, som är basen i byggsatsen, går på
hjul. Så barnen kan få hela härligheten att rulla också.
Lådan fyller ett dubbelt syfte. Den kan också bli förvarings
plats för andra leksaker, böcker, kläder ...

Alla delar i "Meko" är kraftiga, tåliga och vänliga med
mjuka former och hörn. 0frnGustaysberg
13400 Gustavsberg Tel. 0766-39100
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UTDRAG UR
KFundersökningen

KVINNAN GÖR JOBBET
MANNEN TAR ÄRAN

Kvinnor kan inte hålla ihop, anser en tredjedel av både
män och kvinnor på KF visar utredningen "1181 män
och kvinnor" på KFs huvudkontor. Målsättningen för
utredningen har varit att kartlägga orsakerna till att det
finns så få kvinnor bland förtroendevalda och anställda
samt att föreslå åtgärder att förändra denna situation
inom konsumentkooperationen.

I utredningen framgår bl a: De flesta kvinnor på KFs
huvudkontor har kontorsarbete, ca 75 %. Av männen
finns 4 % i denna grupp. Bland inköparna finns 5 %
kvinnor och 19 % män. I specialistgruppen (journalis
ter, revisorer m fl) är fördelningen 52 % män och 13 %
kvinnor. I gruppen chefer och arbetsledare finns 4 % av
kvinnorna mot 19 % av männen. Kvinnorna har i ge
nomsnitt kortare skolutbildning. Detta gäller också vi
dareutbildning via kurser m m.

Män sköter hemarbete i mycket mindre grad än kvin
norna. 26 % av manliga chefer anser det egna arbetet så
krävande att de inte orkar med hemarbete. Det kan bero
på att män har mer övertidsarbete och oftare gör tjäns
teresor.
När det gäller arbetstidsförkortning föredrar män

kortare arbetsvecka, kvinnor däremot kortare arbetsdag
med studier som argument.
Nära hälften av kvinnorna anser att de gör jobbet och

den manliga chefen tar åt sig äran. Vidare bedömer de
med lägre befattning möjligheten till vidareutbildning
som liten. Att en kvinna, som vill göra karriär i regel
måste vara något duktigare än manliga kolleger bekräf
tas av båda könen. Fler män än kvinnor tycker att kvin
nor som gör karriär är okvinnliga.

Både män och kvinnor vill ha mer kvalificerade upp
gifter. De flesta anser chanserna till befordran som små.
Endast 29 % av kvinnorna anser att avdelningschefen är
intresserad av utbildning för dem.

Slutligen bl a ett förslag från kvinnliga enkätsvarare
att sekreterare/kontoristyrket görs till genomgångsyrke
för både män och kvinnor och ett om arbetstidens maxi
mering, så att den höga övertiden försvinner. Och män
nen å sin sida föreslår bl a att kvinnliga kandidater till
toppbefattningar, inkluderande VD-posten, ska sökas
med hjälp av facket.



Våren den bästa av årstider har drabbat oss. Scilla och
snödroppar blommar, blåsippor tittar upp ur fjolårslöven
och syrenknopparna, som lyst farligt gröna hela vin
tern, får äntligen spricka ut i solen.

Vid båtvarvet i Mölnvik jobbas det febrilt inför sjö
sättning och båtsäsong. Snart guppar båtarna vid bryg
gorna i Farstaviken - en skön syn.

Detta är ett vårnummer och på sidan 15 presenterar
vi ett riktigt vårtecken. En vårtango av Lergöken, tid
ningens förre, mångårige redaktör.

I år är det Veteranår. Det är det vartannat år vid AB
Gustavsbergs Fabriker och än tillkommer nya Veteran
er. Snart är det slut på dessa rara växter i arbetslivets
örtagård. Längre skolgång och tidig pensionering hind
rar oss effektivt att arbeta femtio år i följd, som det krävs
för att bli Veteran.

Lättare är det att bli "25-åring" och det är inte dumt
det heller. Även om man inte som Veteranerna får en
guldklocka så får man dock en present och en glad fest.
Från båda festligheterna har vi bilduppslag.

.Till läkare går vi alla förr eller senare och arbetar vi på
ett företag har vi förmånen att slippa lång väntetid och
köer om företagsläkare finns.

I väntan
på sol
och
sommar

I början av året flyttade fabrikens läkarmottagning in
i nya lokaler bredvid Brandstationen. Margareta har be
sökt dr Raxell och hans medarbetare och rapporterat
därifrån med hjälp av Hilding, som fotograferat.

Vi har en bukett med nio pensionärer som ser ut att
glädjas inför utsikten, att få rå om sin tid och låta fa
briksvisslan ljuda utan att känna plikten kalla. Det rör
sig om bortåt 350 tjänsteår, en imponerande mängd
mänsklig flit.

Många av dessa spänstiga pensionärers barnbarn be
höver daghem och förskolor och vår kommun har åstad
kommit en ambitiös förskoleplan, som vi gärna publice
rar. Återväxten är god och nya kullar gustavsbergare
och värmdöbor behöver omvårdnad och stimulans.

Tidningen innehåller förutom de gamla kära märke
na också att Kullen har fått nytt liv och blivit utbild
ningscentrum för invandrare. Att juniorerna i ishockey
avancerat en division och att Bäckis har arrangerat sitt
sista Radhusmästerskap.

Ha det så bra, njut av våren, gå ut i markerna när det
är som skönast.
Har du svårt att ta dig fram i terrängen så finns det fina

vandringsspår. Red.
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FÖRETAGSN ÄMNDEN
Tisdagen den 9 mars 1976
Kyrksalen, Gula Kontoret

Allmän översikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms, att konjunkturbil
den sedan decembermötet i stort sett är oförändrad. Ned
gången har fortsatt, men vissa tecken tyder på att en uppgång
är på väg. I den nyligen lagda finansplanen har staten anvisat
flera stödåtgärder för att öka byggnadsverksamheten. Bl a
kommer en del statliga byggnadsprojekt att tidigareläggas,
och en ökad satsning på beredskapsarbeten skall ske.

Kommunerna kommer att få ökade bidrag vid skolbyggna
tion och bättre bidrag vid satsningar på barndaghem. Man har
förhoppning, att dessa åtgärder skall kompensera den ned
gång som sker på bostadssidan, där 60 000 lägenheter igång
sattes 1975 och 55 000 färdigställdes. Självklart har denna
haft effekter på vår VVS- och VA-sida, och även flera av våra
konsumentnära produkter har drabbats. Vi är ingalunda en
samma om den ganska dystra situationen på byggmarkna
den, utan det är en likadan situation över hela Europa. För vår
del har vi märkt en viss nedgång av orderingången speciellt på
plastsektorn och av sanitetsporslin till framförallt Finland.

I Mölntorp har vi svårigheter att få full produktionstäck
ning. Vi hoppas också på bättre priser på våra exportbänkar.
Oxelösund har problem att innehålla budgeten på tryckrör
och vi har hård utländsk konkurrens.

1976 blir ett kritiskt år för företaget som helhet, men vi hop
pas kunna hålla sysselsättningen uppe.

Marknadsläget
Ingmar Isakssons försäljningsöversikt speglade främst 1975,
där VVS- och VA-sektorn omsatte 313 mkr (+ 12,6 %). I Sve
rige har bostadsbyggandet minskat med 11 000 lägenheter
och trots detta har våra klosetter och tvättställ haft god efter
frågan, då främst genom att utbytes- och saneringssektorn vi
sar en positiv utveckling. Intresset för våra färger är ständigt
ökande. På bideer har efterfrågan minskat på grund av för
sämring av de statliga lånebestämmelserna.

Badkarsförsäljningen har minskat, framförallt på våra ex
portmarknader.
PVC-rörförsäljningen från Fristad har kunnat notera en

god efterfrågan.
Villavärme har haft ett svårt år, och vi söker oss nu nya vä

gar och samarbetsformer med Parca-Norrahammar.
Pumpförsäljningen från Växjö har haft ett gott år, och vi

har en produkt med goda utvecklingsmöjligheter. 1976 har vi
en ganska optimistisk budget, och lngmar Isaksson betonade
att kvaliteten på våra produkter alltjämt är en av de viktigaste
förutsättningarna för att försäljningsansträngningarna skall
nå lyckat resultat.
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Produktionen
I sin produktionsöversikt informerade Bertil Dahllöf bl a om
den pågående ombyggnaden av emaljverket på BKF, om pro
ven med batterigjutning av tvättställ på SPE, att vi på HPF
bl a bygger om en glasyrautomat och gör en utredning beträf
fande en hushållsporslinsfabrik i Tanzania.

Ledamöterna ställde så flera frågor.
Arne Johansson undrade varför fritidstoaletten skall över

föras till PLF och Bo Broms svarade att eftersom det är en
plastprodukt skall den tillverkas inom plastsektorn men för
säljas genom Fleminggatan. Bertil Dahllöf framhöll att PLF
övertar vissa av BKFs -outnyttjade lokaler och att det inte är
fråga om någon överflyttning av personalen. Tore Jansson
undrade över vidareutvecklingen av produkten och Rune Lööf
undrade vem som skulle handlägga servicen. Beträffande vi
dareutvecklingen ansåg Bo Broms fritidstoaletten helt färdig
nu och angående servicen är det troligt att våra servicemän på
YVS-sidan får sköta denna.

Genomgång av 1975 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det översända bokslutet
och ett flertal overheadbilder en fyllig redogörelse för det
gångna året.

Försäljningen 1975 uppgick till 552,3 mkr, vilket är en
mindre ökning. Fristadsfabriken och SPF är våra omsätt
ningsmässigt största enheter. Overheadbilderna visade för
säljningsutvecklingen, utvecklingen av kostnader, intäkter och
investeringar 1970-75, ekonomiska resultat samma period,
bostadsbyggandets utveckling, exportens fördelning på olika
länder m m. En analys av varje tillverkningsenhet och dess re
sultat följde därefter.

1976 kommer att bli ett kritiskt år för oss, men Ruben Ed
qvist menade att med den goda medarbetarstab, där var och
en har ett kunnande och en överblick över sitt område, torde
det finnas goda möjligheter att, om alla tar tillfällena i akt, bå
de hålla kostnaderna nere och föreslå vägar till ökning av in
täkterna.

I den efterföljande diskussionen ansåg bl a Bengt Thyren,
att vi bör driva en hårdare propaganda för hygienutrymmena
och lngmar Isaksson menade att vi inom ramen för våra re
surser gör vad vi kan. Arne Johansson undrade om det finns
några nya produkter på gång, men Bo Broms beklagade att
det f n tycks råda brist på passande produktionsideer och väl
komnade alla förslag.

Företagsnämndens organisation
och samarbetsformer
Slutligt förslag förelåg nu från Gösta Treskog och repr från
personalorganisationerna beträffande sammansättning och
organisation av företagsnämnden och dess underorgan i Gus
tavsberg.

Företagsnämnden
I. Företagsnämnden omfattar verksamheten i Gustavsberg.



Detta innebär att VYS-försäljningen i Stockholm bildar
egen företagsnämnd.

2. Sammansättning sker enligt nämndavtalet.
3. Direktionsledamot, verksam i Gustavsberg, skall vara le

damot av företagsnämnden i Gustavsberg.
4. Suppleanterna skall erhålla sammanträdeshandlingar till

alla ordinarie sammanträden.

Företagsnämndens AU
AU består av 3 ledamöter från arbetsgivaren, 3 ledamöter från
Fabriks, 2 ledamöter från tjänstemännen. Vid sammanträde
med AU skall protokoll föras. Till sekreterare kan utses per
son utom AU.

Samarbetskommitteer
Samarbetskommitteerna omfattar följande områden: 1. SPE.
2. BKF. 3. Porslinssektorn. 4. Plastsektorn. 5. UHV, lab, tran
sport, centrala prod tekn avd, tekn ledningen. 6. Redovisning,
budget, AR/AD, inköp, personal, samhälle, skog/lant
bruk/VVS-utveck.

Inom varje samarbetskommitte inrättas AU/ledningsgrup
per inom porslin/plastsektorerna.

Varje samarbetskommitte skall till företagsnämndens juni
möte lämna förslag till antal ledamöter i kommitten, fördelat
på de olika parterna. Likaså skall man lämna förslag på AU/
ledningsgrupp.

Personalkommitte (f d personalkonferensen)
Kommitten är en underkommitte till företagsnämnden för be
handling och beredning av personaladministrativa frågor. Le
damöterna utgörs av en arbetsgivare- och en arbetstagarere
presentant från varje samarbetskommitte. Dessutom kan yt
terligare två representanter utses från Fabriks och SALF samt
en från SIF. I personalkommitten ingår även chefen för pro
duktionstekniska avd samt personalchefen, som är ordföran
de. Vid behov kan ytterligare ledamöter adjungeras.

Ovannämnda förslag antogs i sin helhet av företagsnämn
den, och det beslöts att den nya företagsnämnden är i funk
tion i och med detta protokolls justering.

Gustavsbergsrådet
Förelåg även ett förslag till sammansättning och arbetsord
ning för Gustavsbergsrådet, som skall vara ett samarbetsor
gan för gemensamma frågor som rör hela företaget. Bertil
Dahllöf ansåg att representationen från SPP blir för dålig i det
nya organet.

Förslaget är ute på remiss i övriga företagsnämnder, och
slutligt ställningstagande kan väntas på nämndens junimöte.

Rekryteringskampanjen och
förbättrad introduktion
Gösta Treskog presenterade de målgrupper vi avser att nå
med rekryteringskampanjen under april-maj och vi kommer
att medelst annonser, flygblad och folders bearbeta dessa.
För att förbättra den centrala introduktionen har vi enga

gerat en utomstående konsult, som håller på att ta fram ett ge
nerellt introduktionsprogram. Samarbetskommitteerna har
fått i uppdrag att se över den lokala introduktionen och den di
rekta arbetsplatsintroduktionen. Bo Broms framhöll dessa frå
gors betydelse mot bakgrund av den höga frånvarofrekven
sen på vissa avsnitt, vilken måste nedbringas.

Kostnadsbesparingar inkl kostnadsjakten
Ruben Edqvist och Bertil Dahllöf redogjorde för ett flertal åt
gärder i kostnadsbesparande syfte. På alla avsnitt går vi in
med åtgärder, och det gäller för all personal att med ständig
och fantasifull vakenhet hjälpa till.

Tore Jansson meddelade att 85 förslag inkommit till täv
lingen "Kostnadsjakten". Han var dock tveksam ifall kam
panjen nått fram till alla anställda och ifrågasatte ifall man inte
måste ha professionella reklammakare med i sådana sam
manhang för att väcka intresse. Bo Broms konstaterade att
"Kostnadsjakten" inte tycks ha genomsyrat hela företaget, då
det från flera avdelningar inte kommit några förslag.

Överenskommelse om löntagarkonsult
Bo Broms informerade om att KF nu skrivit avtal med perso
nalorganisationerna om tillsättande av löntagarkonsult. Den
ne kan anlitas av personalrepresentanterna inom hela KF
koncernen. Den av personalorganisationerna begärda ekono
mikommitten i Gustavsberg kommer att bestå av sex perso
ner. Tre från företaget, två från Fabriks och en från tjänste
mannaorganisationerna. Ruben Edqvist blir sammankallande
och avd 205 har utsett Arne Johansson och Vilhelm Vestin.

Jubileumsårets aktiviteter
Arthur Hald gav en resume av de aktiviteter vi haft under ju
bileumsåret. Bland dessa kan nämnas att utställningen på Na
tionalmuseum hade 60 000 besökare, vårt Keramiska Center
räknar ca 40 000 besök och vår utställning på Kulturen i
Lund sågs av 28 000 personer.

Programmet Sveriges Magasin som gav en god PR för oss
torde haft 2,4 miljoner tittare. I ca 100 tidningar har det skri
vits inte mindre än ungefär 200 spaltmeter om vårt jubileum.
Glädjande nog lyckades vi överskrida försäljningsbudget un
der 1975 vad gäller hushållsporslin och konstgods (ca 3 7,5
miljoner).

Personalförflyttningar från UHV
Avd 205 riktade kritik mot företaget då man med kort varsel
flyttat tre personer fårn UHV till BKF. Enligt Bengt Bram var
det fråga om utlåning av tre verktygsarbetare till fritidstoalet
tens montage. UHV-ledningen hade i det längsta hoppats på
ökad beläggning på verktygsverkstaden, men nu måst vidta
denna åtgärd, vilken skett i samråd med fackklubben.

Vidareinformation
Arne Johanssons fråga om vidareinformationen från före
tagsnämndens möten hänsköts till arbetsutskottet för be
handling.

Skyddspremien
Ordförande överlämnade en check på kronor 2 212 till 205-
ans skyddstekniker David Hjerpe som bidrag till studier i ar
betarskyddsfrågor. Antalet yrkesskador har glädjande nog
minskat, 64 st 1975 mot 73 st 1974.

Sekr.
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LÄKARMOTTAGNINGEN

Överst: Rune Raxell i sitt mottagningsrum. Därunderjobbar
Agneta med ribbstolens hjälp med Harry Johanssons ryggbe
svär. Spegeln på väggen är också en god hjälp för att kolla
hållning och rörelser. Och syster Margit tar blodprov på en av
redaktionsmedlemmarna.

På motstående sida kollar Maila Bengt Nordins hörsel i den
nya hörselkuren. Och doktorn tittar i örat på AdolfPietralla i
ett av dom små undersökningsrummen, som ligger i direkt
kontakt med doktorns mottagningsrum. Maila tar EKG på
Kari Turpeinen. I samma rumfinns också röntgenapparaten.
Och Bertil Bergström väntar i det trevliga väntrummet på sin
tur att komma in.

Nu är läkarmottagningens nya lokaler klara och arbetet
har varit i full gång där sedan nyåret. Allt är på plats och
Hilding har varit där med sin kamera och dom som job
bar där har berättat hur mycket mer praktiskt och lätt
arbetat det är nu.

Sedan 1974 har frågan om flyttning varit aktuell. När
avdelning A skulle flytta till KF i Stadsgården tyckte
Maila Elving, som arbetat på avd A, att dom lokalerna
skulle vara lämpliga för läkarmottagningen. Personal
organisationerna stod bakom förslaget om flyttningen
och i november förra året kom beslutet att läkarmottag
ningen skulle flyttas till avd. A:s lokaler.

Arkitekt Athi Lemminkäinen, som blev projektledare
för det första pilothuset på Mariagatan och tekniker
Lars Butler har stått för utarbetandet av lokalernas nu
varande funktion i samråd med Rune Raxell och perso
nalen. Och när flyttningen väl var beslutad gick det fort
att ställa allt i ordning.

En rejäl trappa, rak och med ledstång, gör det nu lät
tare att komma in i mottagningen. Från sköterskeexpe
ditionen ser man vem som kommer och det behövs ing
en ringklocka, som förut vållade visst besvär - perso
nalen måste gå och öppna och det tog onödig tid. Ett
trevligt väntrum - mitt emot sköterskemottagningen -
gör det trevligare att vänta.

f
\
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I BÄTTRE LOKALER

Doktorn har i direkt anslutning till sin mottagning två
mindre undersökningsrum. Röntgen- och EKG-rum, ett
behandlingsrum för smärre ingrepp och injektioner och
ett omklädningsrum för patienterna med dörrar att
stänga, är en stor förbättring både för personal och pa
tienter. En förbättrad ventilation gör också mycket till
trivseln.

I sköterskeexpeditionen hos syster Margit - tre små
rum med skrivmaskiner för sekreterararbete - finns alla
patientjournaler. Där arbetar Irene som sekreterare och
tar numera också prover. Hon har nyligen avslutat en
kurs för sjukvårdsbiträden. Marta Raxell rycker ibland
in vid behov.

Maila har fått ny apparatur för hörselkontroller, som
hon arbetar med 3 timmar per dag och har mycket tolk
ningsarbete.

Agneta har fått större svängrum och ny ribbstol, be
handlingsplint, spegel och andra hjälpmedel att hjälpa
dåliga ryggar och nackar t ex. Kortvågsapparaten och
dusch finns också där.

Vi hoppas naturligtvis att vi inte ska behöva gå så ofta
till läkarmottagningen som patienter, men vi måste lyck
önska både personalen och oss själva till att det blivit så
praktiskt och hemtrevligt!

M.

................
••·••· ··•...w...............
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Kullen har
fått nytt liv
Vad har hånt påKullen?
Råtta mig om jag har fel, men jag har under sista halv
året fått for mig att en stor del av Gustavsbergs historia
har sitt ursprung i åtta gamla hus soder om fabriken -
Kullen. Efter standardfrågorna "Ska Ni inte riva?" och
"Vern skall flytta hit?" har jag av "gamla" gustavsber
gare bit for bit fått mig till livs kvarterets historia - eller
snarare historier från kvarteret. Många av hågkomster
na år av sådant slag att jag borjat undra om inte uttryc
ket "Kunde dessa våggar tala, skulle de hålla kåft" håm
tats just hårifrån.

Men åter till Kullen av i dag. Vi har sedan långe haft
ett akut behov av kurslokaler for den interna utbildning
en. Efter mycket letande fann vi att 3 :an på Kullen -
gamla affåren - med måttlig renovering (elvårme, be
lysning, målning) skulle kunna bli anvåndbar. I mitten
av februari kunde vi så flytta in med 9 invandrargrupper
som tidigare låst sin svenska på Villagatan. De dispone
rar nu 4 kurslokaler med rast- och lårarrum på våning 2
och 3 och vi har dessutom mojlighet att ta in ytterligare
10-15 kvållsstudiegrupper per vecka i lokalerna. Lå
genheterna i bottenplanet har slagits samman till ett mer
an 100 m2 stort lekutrymme och dit har Barnparkering
en for invandrarbarn flyttat från Mariagatan 1. Fram-

Det hår huset i Kullen kånner deflesta gustavsber
gare igen som Konsumbutik tillfram påfyrtiotalet.
Nu har husetfått ett nytt liv som utbildningshus och
barnparkering.

Mia Stubbendorff(vid svarta tavlan) undervisar sin
grupp i svenska språkets mysterier. Från vånster:
Sakari Våisånen, Esko Åijålå, (stående) Heikki Vi
kolainen, Olavi Virtala, Eini Uusimåki, Eira Va
sankåri, (stående) Geoffrey Stone och Liisa Vian
der.

Lårare i denna grupp år Soile Vatanen (sittande i
forgrunden, hoger), fr. v. Esa Ahtiranta, Antonio
Ferrante, Annikki Ahtiranta, Påivå Kolehmainen,
Kirsi Yli-Hietala, Lusa Laitinen och Pasi Naula.



Utbildningen
nya lokaler

för allt ger Kullenkvarteret betydligt bättre möjligheter
till utomhuslek och detta i en mer skyddad miljö.

Men vad skall då hända med Gamla Ritkontoret -
Villagatan 1? Jo, det är just dessa 4-5 kurslokaler, som
skall ta över all den kursverksamhet som vi hitintills haft
i diverse mer eller mindre lämpliga lokaler här och där
inom företaget. Flera studiegrupper har redan flyttat dit
och fler kommer.

Att få kurserna samlade till Kullen och Villagatan har
dessutom medfört att vi kan utnyttja UHV :s lunchrum
som cafeteria för kursdeltagarna - nackdelen är bara att
alla tydligen inte gillar frisk luft.

Trots att lösningen av våra lokalproblem endast får
betraktas som tillfällig ser jag det i alla fall som ett av
gjort framsteg. Större utrymmen och bättre studiemiljö
kan ge fler av våra anställda bättre möjligheter och mo
tivation för vidareutbildning. Och så har ju i alla fall två
gamla "kulturbyggnader" fått leva upp igen om än bara
för ett tag.

N. Winberg

Utöver den vanliga invandrarutbildningen är Rune
Sjöström (stående) anställd av Värmdö kommun
som speciallärareför invandrare. Fr. v. Slavka Di
mie och Cvetanka Milenkovie.

Vi bakar kakor i Barnparkeringen,fr. v. Juha Tuh
kanen, Sonia Kovacevic, Britta Kärki, Nina Karls
son, Thomas Kärki och Anna Persson.

Estrid Landmark (stående) undervisar fr. v. Hei
mo Ollikainen, Timo Hukka, Raimo Rajala, Han
na Kärki, Grazia Strada och Anneli Säärvenpää.
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Nio pensionärer lämnade oss
Tack och lycka till säger vi med en rik och
meningsfylld pensionärstid.

Sven Ullberg, t v, förman på PLFs ornaminavdelning
har gått i pension och avtackats. Sven är veteran, och
började sin bana på nabbverkstaden HPF nov. 1923.
194 7 övergick Sven till dåvarande bakelitavdelningen,
gjorde sedan ett mellanspel ett par år på verktygsverk
staden, men återkom hösten 1957 till PLF där han blev
förman 1970. Vi önskar Sven många sköna årfram
över. Förutom promenader med bröderna Acke och Eje
har han stugor att bevaka såväl i Betsede som i Dalar
na.

Lennart Fredblad, t h stora bilden, är gustavsbergspoj
ke och veteran. Började påfabriken 1924 och har varit
handtryckare den mesta tiden. Kom till Packboden 1968
och stannade där till sin pensionering 1975. Tar gärna
långpromenader i Gustavsbergs sköna omgivningar när
arbetet med Höjdhagentäppan tillåter.

Tvåafr h Aina Lindahl, gustavsbergs/flicka, har jobbat
påflera ställen under sin långa anställningstid, "Flint",
"Ben", "Gefyr" och Målarsalen. Flyttade till Packbo
den 1957 och där blev Aina kvar i 18 år, eller ända tills
hon avgick medpension. Maken Stig gick ipension sam
tidigt och nu kan de båda sefram emot en givande "fri
tid" tillsammans. Vi hoppas också att Aina fortsätter
med sitt storafritidsintresse - amatörteatern. Till gläd
je för oss, som ständigt njutit av hennes goda rolltolk-



Treafr h Anna Liljeqvist, började här 1928 men blev
sjuk efter ettpar år och ordinerades annat arbete. Men i
Gustavsbergfanns något som lockade tillbaka och 1934
var Anna åter påfabriken. Gifte sig med sin Kalle och
jobbadefram till 1943 då det var dags att ta barnledigt.
1946 kom Anna tillbaka till fabriken och började på
"Steatit", kom senare till "Cromo" och sorteringen.
Pensionerades 1975 och ägnar sig nu åt man, barnbarn,
radhus och täppa.

Fyrafr v Giacomina Terzi kom hit tillfabriken 1949 och
slutade här som sjukpensionär 1975. Har varit på HPF
hela tiden, på "Flint" och i sorteringen. Ägnar sig gär
na åt familjen och framförallt åt barnbarnen.

Femma fr h Brita Halmgren, anställdes 1933 och har
spritt trevnad på Gamla Kontoret och "Tretton" genom
alla år. Hon har städat, bäddat och månat om ensam
boende från Wilhelm Kåge och till yngsta springgrab
ben. Från 1969 och till 1975 och sin pensionering har
Brita arbetat på HPFs lunchrum. Nufår hon och hen
nes pensionerade make, Martin, rå om varann och hu
set i Grisslinge samt stugan i Dalarna.

Valfrid Holmberg, slutligen, t v stora fotot, har gått i
pension tillsammans med hustru Signe, båda "25-åring
ar" detta år. Kommerfrån Dynäs och började båda här
1950. Valfrid har den mesta tiden varit medhjälpare åt
Karin Björquist. Det blir säkert inga problem med att
fylla pensionstiden, intressena är många. Valle är bl a
nämndeman. Hus och Höjdhagentäppa tar också en god
del av tiden.

Bo Broms avtackar Eric Svenson.

Eric Svenson, veteran och modellör, avtackas för 52-
årig tjänst vidföretaget. Eric harporslin i blodet då han
började som 13-åring. I många år var han basför SPF:s
modellverkstad, men de senaste åren har han utvecklat
nya modeller på TEC. Avtackningen skedde vid en lunch
på Strandvik i närvaro av företagsledning och avdel
ningschef Vi önskar Eric skön avkoppling och många
meningsfulla pensionsår.

Här sitter Bertil Bergström i Strandviksfästmanssoffa
omgiven avfr v Mats Algotsson, Billy Sandin och Johan
Espeland.

Foton: LEIF ANDERSSON.

Bertil Bergström, fotot t h, kom som många andra hit

1

,
1
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1947från Sandarne. Han började på SPF som gjutare .
men kom efterfem år till BKF där han varit pressare,
plåtslagare och serviceman. Nu när han gått i pension
skall han börja med att rusta upp föräldrahemmet i
Sandarne. Ta hand om barnbarnen förstås och hjälpa
hustrun att handla i Konsum tex?! Han hoppas också
få en stund över till sitt stora motionsintresse.





Avdomll nya veteranerna var J0medpå Veteran 76. Och
här ser ni fr v Helge Axelsson, Malkolm Olsson, Erik
Karlssonförsäljavd, Sven Andersson, Gunnar Sjökuist,
Sven Ullberg, Sven Wallius, Erik Karlsson, Erik Nor
berg och Sven Lindahl.

Med bussen kom Uno Hultgren, Einar Ullberg och Edvin
Axell. Ester Öberg krokar arm med Britta Ödman.

Gösta Dahlberg sjöngför oss sin nya visa, "Vårtango vid
Farstaviken" till ackompanjemang av Conny Sahms or
kester med Lasse Pettersson på bas och Ingemar Gun
narsson gitarr. Visan finns här på sidan 15!

Torstenfick blommor av Gustav Falk, som tackför sina
roliga historier både på denna och många andrafester.

, Agneta Ubbe ledde Gustavsbergskören. Många vackra
och roliga visorfick vi lyssna till. Här ser det ut som en
damkör men fina basar och tenorerfinns i bakgrunden
fast dom inte syns här - tyvärr! Foto: LeifAndersson Layout: Jan Calderon

VETERAN -76
BoBroms har delat ut klockorna till veteranerna och tac
kat domför gottjobb och vi har alla skålat och hurrat.

MiaMarianne ochPerFilip, yngste son till "klockarenpå
Ornö", tycktes höra till pensionärernas favoriter. Så
sjöng dom också ur gamla välkända operetter, som på
minde oss om unga, romantiska dagar och upplevelser.

Tre damer vid "honnörsbordet" - trogna i 50 år - Ester
Öberg, Rosa Jansson och SigridGehlin medsina kavalje
rer Ruben Edqvist, Bo Broms och Bertil Dahllöf.

Kristallsalens akustik är bra man kan både sjunga och
prata. Här bl a Herbert Eriksson, Sten Pettersson och
Bror Andersson.

Till sist ettgängsjungande och lyssnande unga veteraner.
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Tycker ni om att åka tåg?
Jaha, det gör ni - varför åker ni inte tåg då? Jaså,ja det
är detsamma här. Det står en dyr, penningslukande, äls
kad, hatad bilusling i garaget och måste utnyttjas effek
tivt. En pengaslukare, en luftfördärvare, en kondi
tionsnedsättande, härligt bekväm frestelse att ta sig fram
med, till platser man måste eller bara önskar besöka. Ett
sätt att färdas ensam med sina tankar, med sin familj el
ler vänner, omgiven av egna ting, isolerad från omvärl
den. Precis som i radhuset, villan, omsvept av privatli
vets helgd, sin medfödda egoism och hemliga rädsla att
träffa och mäta sig med sin okända nästa. Tyvärr, Lasse
Peterson, det är bara så, där kan du trampa i lönsamhe
tens ekorrhjul och höja biljettpriser för det lilla antalet
tågåkare medan bilägarna får allt starkare skäl att ut
nyttja sin egen olönsamma investering - bilen.

Vem löser den ekvationen?
Vem åstadkommer en enkel, genial lösning på proble
met och vinner oss åter till kollektiva färdmedel. Kan vi
resa till månen och korrigera riktningen på farkoster mot
främmande världar från en jordisk panel, så borde vi
kunna klämma fram en vettig lösning på närliggande
problem på våra jordbundna järnvägar. Femtikortet var
genialt men räddade oss tydligen bara från rena kata
strofen.

Imars, detta år, åktejag med SJ
Rodnande måste jag erkänna att det var tio år sen sist.
Jag blev faktiskt glatt överraskad. Nog hade SJ följt med
sin tid och offrat åt bekvämligheten. Ända in på toalet
ten som äntligen gjorde skäl för beteckningen WC. Det
trodde jag var en av SJs segaste principer, den att göda
banvallarna och göra dem härligt blommande i somma
ren den sköna. Borta var texten, som man stavade på
långt innan skolåldern, "fäll ner det undre locket om så
erfordras".

Ändå, som vårt hjärta klappatför SJ
Från tjugotalets storhetstid till fyrtiotalets förfall. För
den generationen som jag tillhör var SJ ett äventyr. Järn
vägsstationen var vår samlingspunkt och vår löftesrika
port mot världen. Den var för oss och våra föräldrar
också en aldrig uppnådd mönsterträdgård. Ingenstans
blommade det så rikt som i järnvägens rabatter. Pryd
nadsbuskar och träd var lika överdådiga som i nutidens
frökataloger. Banvaktstugorna låg välskötta och inra
made av persisk syren, gullregn och spirea.
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Ända till dettamörka 40-tal
då det var krig i världen och militären rekvirerat den bäs
ta vagnparken. Åtminstone förklarades det så, efteråt
fick man skäl att undra, vilka militärer forslades med vå
ra bekväma vagnar? Ännu har ingen beredskapssoldat
vittnat om bekvämlighet under förflyttning, snarare om
boskapsvagnar och nersliten sekelskiftes elegans. Det
var i vart fall inte vi civila som vräkte oss på Sveriges
Järnvägar under kriget, det kan jag försäkra, jag var en
flitig tågresenär de åren. SJ, gamle vän, du fick ett grund
murat dåligt rykte.

Danföre midsommarafton 1941
upplevde jag min obekvämaste resa någonsin med tåg
från Stockholms Central till Tanum i norra Bohuslän.
De flesta av oss stod som packade sillar från Centralen
till Hallsberg och det var inte en färd på kortaste tid mel
lan två punkter, utan med ständiga förseningar på grund
av militärförflyttningar. Denna dag var nämligen en av
Andra Världskrigets ödesdagar.

Redan på Centralen kunde vi läsa på löpsedlarna, få
fick med sig en tidning, att "vänskapen" mellan Tyska
Riket och Ryssland var slut och en ny front öppnad i ös
ter. En dov stämning rådde på tåget. Vad skulle nu hän
da med lilla inklämda Sverige, med oss och alla våra
flyktingar. Mitt ressällskap, riksdagsmannen, förre sten
huggaren från Munkedal, var djupt bekymrad och vän
tade sig att bli återkallad till riksdagen innan han nådde
hemmet, allt var bedrövelse.

Små, näraförtretligheter
och vardagsnära plågor skymmer ofta de stora kata
stroferna. Snart var vårt problem ett enda som över
skuggade allt - vi kände hunger. Eftersom ransonering
en var hård hade de flesta ingen matsäck utan tänkte
placera de dyrbara matkupongerna under resan. Men
det blev en "lång dags färd mot natt" utan annat än
ljummet vatten att döva hungern med. Inte fanns det nå
gon mat på detta tåg och på stationerna stod militären i
långa bastanta köer framför kioskerna.

Det var då det
nu äter man gott på SJ om man bara har pengar. För öv
rigt märkte jag att SJ fått en ny ekonomiskt stark kund
krets. Folk på tjänsteresa befolkar tågen som aldrig förr,
främst i första klass med utrymme för medtaget arbete
och mindre sammanträden. Vem vet, kanske har SJ en
framtid trots allt. Edla Sofia



VÅRTANGO vid Farstaviken @ma
Text och ton av Lergöken

Det fläktar på Farstaviken,
det skvalpar kring kaj och båt.
Nu blåser det i fabriken.
Hon kommer på hemmastråt.
Han ser hennes blonda lockar
och munnen som soligt ler,
med ögonen blå som pockar -
om kärlek den tösen ber.

De vandrar längs Bagarängen,
med krokus och scilla blå.
De tar vid Centrum svängen
till Domus varuchateau.
Hon plockar sallad, tomaten,
och väljer en mör filet.
Just vad de önskar på faten
i en väntande vårsupe.

Nu solen dalar i väster
och mojnar gör vikens brus.
Sitt möte de båda befäster
vid festmål med tända ljus.
De hör en skön kavatina
och låtar från Helsinki.
Han vet att hon heter Kaarina
och har hennes sympati.
Tillsammans i hennes etta
de tycker att livet är skönt.
Han känner en vårlig hetta
att neka är inte lönt.
Tyst läppjar de Tinto Vino - ja
språka han inte förmår.
Ty "Minä rakastan sinoa"
är det enda som han förstår.

VARTANGO VID FARSTAVIKEN
Tex± och lon av lergöken
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VIHAR
JOBBAT 25 ÅR
I FÖRETAGET
Årets 25-åringar var 33 till antalet och av dem del
tog 27 i 25-årsträffen 1976. Alla var glada männi
skor i "gyllene åldrar" medförmåga att ha roligt
tillsammans när tillfälle bjöds. Fabriken kallade
alltså tillfest den 6februari på Gustavsbergs Tea
ter. Med uppträdande,festmåltid och dans. Talför
stås, lagom långa. Bo Broms hälsade välkommen
och erinrade om att 25 år är en generation och ef
tersom vi under det nyss avslutadejubileumsåretfi
rat 150 år eller 6 generationer, så hade våra fest
föremål arbetat en sjättedel av fabrikens tillvaro.

Ingen gustavsbergsfest utan gustavsbergshistorier
och de blir inte sämre av att Torsten Rolf berättar
dem. Hasse Kahns orkester stodför dansmusiken
och repertoaren var helt i linje medfestdeltagarnas
önskningar - ungdomsminnenför hela slanten. En
verkligt fin sångkör, "Skogsviol och flöjt", sjöng
och spelade våra vackra visor och Rojfe Bengtsson
berättade historier.

En rolig afton avslutades med att 25-åringarna bar
hem var sin minnesgåva, vald ur någon favorit
konstnärs unika produktion. För övrigt talar bil
dernaför sig själva. Här följer namnen på årets
"25-åringar".

Bo Andersson, Bertil Arvidsson, Lauri Auvinen,
Signe Berglind, Karin Björquist, Rune Blomqvist,
Eric Boström, Bengt Bram, Karl-Erik Dohlon, Stig
Eriksson, Santina Grosselli, Edit Gustavsson, Rune
Hedberg, David Hjerpe, Signe Holmberg, Valfrid
Holmberg, Gunnar Hägg, Gustav Johansson, Sven
Jönsson, Stig Karlsson, Fredy Kihlberg, Maija
Liisa Lindström, Erik Nordström, Gunnar Olsson,
Eivor Persson, Sune Pettersson, Viljo Rikkinen,
Amalia Sartori, Giacomina Terzi, Birger Thun
ström, Per Wester, Östen Öberg och Lars-Erik
Bengtsson.

FOTO: LEIF ANDERSSON LAYOUT: THORE OLSSON





RADHUSMÄSTERSKAPEN
Eldsjälen Ernst Bäckström, som arrangerat Radhusmästerskapen i 25 år harförklarat, att nufår det räcka med det
och överlämnar arrangemangen till skidsektionen. Det är bara att tacka varmtför alla åren, hur mycket arbete och
omtanke, som gått åt vet blott Ernst själv. Han ber attfå tacka alla som hjälpt till medpriser. Tacket går till AB
Gustavsbergs Fabriker, Värmdö kommun, Kvinnogillet, Hallmans och Gustavsbergs orienterare.

RESULTAT
Radhusmästerskapen på skidor 21 februari 1976

FLICKOR f 1969-68-67 800 m
I Maria Mohlin 6.38
2 Karin Rosen 7.22
3 Helen Wenngren 7.25
4 Ulrika Everheim 7.51
5 Kristina Bellander 7.52
6 Karina Högberg 8.10
7 Louise Westerberg 8.19
8 Annika Andersson 8.25
9 Maria Söderström 8.36
10 Susanne Nicolosi 9.55
11 Tatta Lundqvist 9.56
12 Liselotte Isaksson 10.06
13 Ylva Olovsson 10.18
14 Katrin Isaksson 11.48
15 Katarina Åkerman 12.13
16 Jenny Olovsson 16.30
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POJKAR f 1969-68-67 800 m
I Björn Andersson 6.02
2 Hans Åberg 6.13
3 Per Tryggvesson 6.23
4 Jörgen Lindström 6.25
5 Manfred Lövenhaft 6.36
6 Jonas Landmark 7.05
7 Carl Landqvist 7.10
8 Dick Hellström 7.13
9 Ola Benjaminsson 7.22

I O Staffan Karlsson 7.40
11 Jakob Ahlin 7.41
12 Tomas Moe 7.44
13 Bertil Vahlund 7.48
14 Erik Treskog 7.52
15 Fredrik Bellander 7.58
16 Stefan Schön 8.00

17 Fredrik Rosenberg 9.07
18 Tor Ingemar Ehn 9.41
19 Bosse Bjärkerot 9.51
20 Nicklas Bylund 10.14
21 Johan Olsson 10.50
22 Jiri Vosukainen 11.38

FLICKOR f 1966-65-64 2000 m
I Susanne Persson 14.25
2 Jenny Kazen 17.42
3 Lisa Sandström 17.57
4 Eva Tryggvesson 18.44
5 Susan Klasson 19.49
6 Åsa Lundgren 19.51
7 Monika Sandström 20.13
8 Gunilla Björkerot 20.16



KONSUM•DOMUS
Ökad volym för landets
konsumentföreningar
Den samlade försäljningen för landets 188 konsument
föreningar uppgick för 1975 till 12 929 milj. kronor, vil
ket innebär en ökning med 14,2 %. Med beaktande av
årets prishöjningar innebär detta tal en väsentlig volym
höjning.

Föreningarnas samlade medlemsantal vid årsskiftet
1975/1976 utgjorde 1 801 429 vilket innebär en ökning
med 44 494 medlemmar eller 2,5 %.

KF:s försäljning
uppgick för 1975 till 10 325 milj. kronor, innebärande en
ökning med 5,4 %. Försäljningen till konsumentför
eningarna ökade 8, 1 %. Övriga köpare inom landet öka
de sina köp med 4,3 %, medan exporten minskade
8,1 %.
KF:s bokslut (inkl. dotterföretagen) kommer att re

dovisas och behandlas vid regionstämmorna i maj och
vid förbundsstämman i juni månad 1976.

Gustavsbergs konsumentförenings
verksamhet
presenterades i stora drag i föregående nummer av Gus
tavsbergaren. Sedan dess har också verksamhetsberät
telsen kommit medlemmarna till del och behandling av
verksamheten skett vid såväl distrikts- som förenings
stämma.

Ser vi till det gångna året förtjänar emellertid att än en
gång understrykas den betydelse som medlemmarnas

uppslutning kring föreningen inneburit. Genom den sälj
ökning som blivit resultatet av denna uppslutning har vi
kunnat bemästra kostnaderna bättre än vad vi under
året vågat drömma om. Därigenom har också återbä
ringens storlek kunnat bibehållas på en fin nivå som står
sig i jämförelsen. Lägg därtill alla prisaktiva insatser
som skett och sker till gagn för medlemmarna/konsu
menterna.

Lägg därför på minnet för innevarande år och kom
mande år: ATT SKAPA I SAMVERKAN I EN KON
SUMENTÄGD FÖRENING LÖNAR SIG!

Nu ser vi framåt ...
Vi har börjat 1976 med en hygglig försäljningsutveck
ling, trots att det varit en hel del besvär och störningar i
och kring vårt varuhus med dess om- och tillbyggnad.
För ovanlighetens skull har vintern blivit en realitet med
kvarliggande snö under en längre tid. Detta har fört med
sig att den hos oss vanligtvis tidiga våren har kommit av
sig och detta har också fört med sig att vårsortimentet
inte kommit till sin fulla rätt i varuhuset.

Vi går nu in i det skede i varuhuset som innebär en hel
del omflyttningar och andra små och stora knöligheter i
och kring huset. Vi tackar alla på förhand för tolerans
och tålmodighet med dessa problem. Vår personal gör
sitt yttersta för att brygga över problemen så långt möj
ligt. Vi hoppas att kunna slå upp portarna till ett nyare
och bättre varuhus i vecka 22 eller närmare bestämt den
24 maj 1976, om alla våra planer håller. Välkommen då
och VÄL mött!

PAN

9 Annika Schön 20.24 9 Jan Heikkila 16.14 POJKAR f /963-62-61 4000 m
I O Kerstin Hjeltman 21.33 10 Göran Nävertun 16.28 1 Mikael Persson 24.06

1 I Conny Magnusson 16.48 2 Arne Fallstig 26.49
12 Dan Kazen 17.12 3 Jan Tryggvesson 30.08

POJKAR f 1966-65-64 2000 m 13 Tomas Lundgren 17.58 4 Jan-Erik Blomberg 32.12
I Hans Benjaminsson 12.42 14 Johan Landqvist 18.13 5 Lennart Engström 32.24
2 Per Daagarsson 13.05 I 5 Fredrik Westerberg 18.30 6 Lars Nilsson 38.03
3 Leif Olsson 13.33 16 Jens Lundqvist 22.28
4 Lars Olovsson 14.32
5 Dan Norin 15.23 POJKAR f 1960-59-58 4000 m
6 Anders Mohlin 15.35 FLICKOR f 1963-62 4000 m 1 Ulf Burman 20.58
7 Joakim Ahlin 15.40 1 Eva Adlerz 29.18 2 Yngve Strömgren 21.18
8 Magnus Hammar 15.42 2 Kerstin Vahlund 33.06 3 Urban Johansson 27.40
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Förslag till förskoleplan för
Värmdö kommun Förslaget förkortat av red. på grund av platsbrist.

i

Lagen om förskoleverksamhet antogs av riksdagen i decem
ber 1973. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1975. Huvudpunk
terna i lagen är

att allmän förskola ska anvisas alla sexåringar

att barn som av olika skäl som handikapp, språksvårigheter
m m är i särskilt behov av stimulans i förskola ska anvisas
plats från fyra års ålder

att kommunerna genom uppsökande verksamhet ska se till att
barn med behov av förskolevistelse får plats i den allmän
na förskolan

att kommunen så långt som möjligt ska anvisa plats i försko
lan eller familjedaghem åt barn till förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar samt

att kommunen varje år ska upprätta en förskoleplan.

Förskolaplanen ska ange behovet av förskolor, familjedag
hem och annan kompletterande verksamhet i kommunen samt
i vilken utsträckning och på vilket sätt behovet ska tillgodo
ses. Planen ska upprättas som en rullande femårsplan.

Kommunens målsättning
Innan nuvarande förskoleplans fastställande i juni 1975 har
kommunen ej haft någon av fullmäktige antagen målsättning
för barntillsynen. Sociala centralnämnden har haft ambitio
nen att bereda samtliga i kommunen boende sexåringar plats i
kommunal förskola. Detta har även varit fallit. Ingen sex
åring har på grund av platsbrist blivit utan plats. Beträffande
tillsynen av barn på grund av föräldrarnas förvärvsarbete och
studier har sociala centralnämnden strävat efter att kunna be
reda daghems- eller familjedaghemsplats åt alla barn med be
hov därav. I stort har det lyckats att uppnå full behovstäck
ning. Undantag har varit vissa åldersgrupper eller specialön
skemål på grund av arbetstider och bostadsort. De ålders
grupper som omfattas av den kommunala verksamheten är 6
månader till 9 år. Plats anvisas barn vars föräldrar förvärvs
arbetar eller studerar minst halvtid.

Verksamhetstyper

Heldagstillsyn
NUVARANDE VERKSAMHET
Den 1.1.1976 har kommunen 285 heldagsplatser i 10 dag
hem. Antalet platser i familjedaghem är 300. Av daghems
platserna är två avdelningar med tillsammans 20 platser späd
barn. Småbarnsavdelningar avsedda för barn under 3 år finns
vid 4 daghem. I övrigt är alla daghemsavdelningar syskon
grupper, vilket innebär att barn mellan 3 och 7 år normalt vis
tas i gruppen. Den enda beslutade utbyggnaden är en avdel
ning vid lngarö förskola.

Barn till deltidsarbetande eller studerande föräldrar tas in
på såväl daghem som familjedaghem. Vid beräkning av anta
let heldagsplatser redovisas en summering av de barn som är
inskrivna på deltid. En daghemsavdelnings kapacitet begrän
sas till det högsta sammanlagda antalet barn på avdelningen
vid ett och samma tillfälle.

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Antalet barn under den närmaste femårsperioden beräknas bli
i det närmaste oförändrat. Från 1 775 barn år 1975 beräknas
med en minskning av 65 barn till 1 710 år 1981. Minskningen
av antalet barn kompenseras helt av den förväntade ökningen
av förvärvsarbetsfrekvensen bland mödrarna till barn i dessa
åldersgrupper. Det totala antalet behov av daghemsplatser
kommer att öka från 761 till 804.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
Antalet sexåringar varierar starkt i olika delar av kommunen.
Det innebär att några deltidsgrupper kan ha överskott på plat
ser medan platsbristen är stor i andra delar av kommunen.
Som föregående år måste skolskjutsar därför tillgripas. På
grund av den stora variationen av tillgång och efterfrågan på
platser i deltidsgrupper är uppgiften om kommunens sam
manlagda resurser utan värde i planeringshänseende. Deltids
grupperna kommer att få kompletteras med insprängda smär
re enheter i den ordinarie heltidsverksamheten.
Med den nuvarande fördelningen av platser i deltidsgrup

per kommer platsbristen att kulminera 1978. Nedanstående
tabell visar bristen/överskottet per läsår uttryckt i antal barn.

I Värmdö kommun kan följande former för förskole- och
barntillsynsverksamhet redovisas Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82

Heldagstillsyn (daghem och familjedaghem)
Deltidsgrupper (lekskola)
Fritidshem
Kompletterande kommunal verksamhet (fritidsnämnd)
Annan kompletterande verksamhet (studieförbund med fle
ra).

Huvudvikten av denna förskoleplan har lagts vid heldags
tillsyn och deltidsgrupper. Kommunen har indelats i fem del
områden beträffande heldagstillsynen nämligen Gustavsberg,
Ingarö, Värmdö församling samt Djurö-Vindö och Stavs
näs. När det gäller deltidsgrupperna har Gustavsberg delats i
två områden norr och söder om Värmdövägen dessutom till
kommer skärgårdsdelen av kommunen.
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Gustavs-
berg Norra -25 -27 -42 -21 -29 - 2

Gustavs-
berg Södra +33 +18 +24 +26 +27 +34

Värmdö -11 -13 -18 +10 + 3

lngarö - 4 - 8 + 2 + I + 5

Djurhamn + 1 6 -10 -10 - 13 2

Stavsnäs - 6 0 + 9 + 5 0 + 4

För att klara efterfrågan av platser för sexåringar i deltids-
grupp förutsätts att de planerade förskolorna i norra Gus-



tavsberg 1976 och Värmdö 1977 integrerar deltidsgrupper i
sin verksamhet. Samma sak gäller de förskolor som därefter
tillkommer.

Fritidshem
NULÄGE
Vid ingången av 1976 har Värmdö kommun 7 fritidshem med
120 platser. Frånsett ett fritidshem är samtliga uppförda i an
slutning till eller integrerade med förskolor. Platsernas fördel
ning är 50 i Gustavsberg, 35 i Värmdö, 20 på lngarö och 15
på Djurö. I samband med att tillsyn år 1966 infördes för barn i
skolåldern beslöts att den skulle omfatta barn i skolans låg
stadium. Detta beslut konfirmerades av sociala centralnämn
den i Gustavsberg 1971. Beslutet innebär att fritidshem eller
familjedaghem omfattar tillsyn av barn under de tre första
skolåren.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
De barn som före skolåldern vistas i förskola under föräldrar
nas förvärvsarbete eller studier förutsätts också behöva plats i
fritidshem eller familjedaghem under första skolåren. Det be
räknade platsbehovet bygger på antalet barn i fritidshem
minskat med de som slutar tredje klassen och tillägg av de
barn i förskolan som börjar skolan. Observeras bör att det
verkliga platsbehovet kan antas vara högre då många hemar
betande föräldrar räknar med att börja förvärvsarbete då bar
nen börjat skolan.
Tabell över beräknat platsbehov i fritidshem.

Familjedaghem
Familjedaghemmen svarar för tillsyn av barn i åldrarna 1/2 år
till 9 år. De utgör ett komplement till både förskolor och fri
tidshem. De sexåringar som vistas i familjedaghem går i del
tidsgrupp tre timmar per dag. Under den kommande femårs
perioden beräknas antalet familjedaghems-platser att sjunka
från 300 till 285. På sikt är målet att huvuddelen av den kom
munala barntillsynen sker i förskola och fritidshem. Familje
daghemmen måste finnas kvar då många barn till exempel på
grund av allergier samt infektionskänslighet ej kan vistas i sto
ra grupper. Dessutom passar ej alltid förskolans öppethållan
de med förvärvsarbetandes arbetstider. Familjedaghemmen
har större möjlighet att anpassa sig till den enskilde föräldern
och det enskilda barnets behov än vad en institution har, vil
ket inte får glömmas i sammanhanget.

Övrig verksamhet
I samband med undervisning i svenska för invandrare svarar
sociala centralnämnden i samarbete med ABF för barnpass
ning för de föräldrar som är i behov av det. Barnpassningen
omfattar även barn vars föräldrar skiftarbetar och som själva
svarar för barntillsynen. I samband med att den ene föräldern
går till sitt arbete och den andre lämnar sitt uppstår en period
av cirka en timme som barnen annars är lämnade utan tillsyn.
Senaste läsåret omfattade verksamheten 3 7 barn varav 6 var
under två års ålder.

De studieförbund som verkar inom kommunen har olika
former av aktiviteter för barn i åldrarna upp till sex år.

Värmdö
Djurhamn
Stavsnäs

10
0
5

1976/77
1976/77
1976/77

35
JO
15

1980/81
1980/81
1980/81

Slutord
En fortsatt utbyggnad av daghemmen kommer att fortsätta
under femårsperioden så att antalet daghemsplatser beräknas
vara 535 år 1981. Barnomsorgen kan inte omfatta alla barn
med behov därav om inte verksamheten kompletteras med fa
miljedaghem.
Fritidshemsplatserna beräknas 1980/81 svara mot det

praktiska behovet.
Beträffande deltidsgrupperna (lekskola) kommer behovet

att kulminera läsåren 1977/78 och 1978/79. På grund av de
olika kommundelarnas skilda strukturer varierar behovet av
platser i lekskola mycket från en kommundel till en annan. För
att klara efterfrågan måste dels skolskjutsar tillgripas och dels
platser anordnas i daghemmen (integrerad verksamhet).

KVALITET
Planen redovisar en kvantitativ upprustning av kommunens
barnomsorg. Det är betydelsefullt att behovet av kvaliteten på
verksamheten tillgodoses genom

att personalens behov av utbildning tillgodoses
att personaltätheten följer socialstyrelsens rekommendatio

ner
att möjligheterna till specialisthjälp finns för de barn som ska

beredas plats på grund av särskilda behov av tillsyn och
omvårdnad

att Fritidshemmen omfattar barn till 12 års ålder
att Kommunen anordnar parkleksverksamhet
att Kommunen påbörjar sommargårdsverksamhet
att öppna lekskolor dit alla intresserade föräldrar kan träffas

tillsammans med sina barn och få information om lämpli
ga aktiviteter. Kan nyttjas som träffpunkt för dagbarnvår
dare.
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Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Gustavs-
berg 75 95 110 110 110

Värmdö 45 50 60 65 70

Ingarö 20 20 20 20 15

Djurhamn 15 15 15 20 25

Stavsnäs 5 10 15 15 15

Platsbehovet innebär jämfört med nuläget att en brist på 25
platser i Gustavsberg 1976/77 ökar till 85 läsåret 1980/81.
Motsvarande siffror är för

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Till hösten 1976 beräknas 15 nya fritidshemsplatser kunna tas
i anspråk i Munkmora. De planerade barnstugorna i Lugnet
och Åkerlyckan bör vardera kunna ta emot 5 skolbarn i inte
grerad verksamhet. En daghemsavdelning tar förutom för
skolebarn emot högst 5 skolbarn (förlängd syskongrupp). Det
skulle innebära 25 platser i Gustavsberg 1976.

I samband med uppförande av ny förskola i Värmdö 1977
räknas med JO platser för skolbarn i integrerad verksamhet.

Stavsnäs förskola förutsätts klara behovet av fritidshems
platser i området. Den planeras vara färdigställd i slutet av
1976.
Av de tillsynsplatser som tillkommer från 1978 och framåt

har JO per år planerats avsättas för fritidshem. Därmed skulle
behovet av fritidshemsplatser kunna täckas omkring 1980.



Juniorlaget i ishockey har vunnit div. III och kämpar i div. Il nästa säsong. Tränaren Henry Sjökvist vill tacka alla
spelarnaför en rolig tid, flera av spelarna blir överåriga till nästa säsong ochförsvinner ur laget. Nu hoppas tränare
och lagledning att utlånadejuniorer och andra intresserade tar kontakt med G/y 75. Gustavsbergaren instämmer i
tacket, lycka till i div. Il.
Fr v Henry Sjökvist, Björn Fröling, Mikael Eriksson, Ari Alholm, Tommy Viberg, Bo Johansson, Hans Malm
ström, Timo Raatikainen, Håkan Blomqvist (lagledare).
Knästående: Hans (Läppen) Johansson, Timo Wallin, Peter Broman, Roger Pettersson, Lennart Svensson och Dan
Andersson (liggande).

EINAR NERMAN GÖR
MINNESTALLRIKAR
Svenska Psoriasisförbundet, som inte får särskilt stort
stöd av staten, har beslutat att göra en årstallrik, som
kan inbringa lite pengar. Einar Nerman har gjort inte
mindre än 20 olika teckningar för tallrikar som ska säl
jas i 20 år framåt. Den första är redan på gång. Nerman
och förbundets ordförande, som varit här ute och tittat,
var mycket nöjda med det jobb, som Börje Bäcklund,
renritare, och Björn Olsson, gravör, hade gjort. Tallri
ken trycks med murryprintingmetoden och skall vara
klar till hösten. Einar Nerman tillhörde samma konst
närsgäng som Wilhelm Kåge och Jenny Hasselqvist och
hade mycket att berätta för Torsten Rolf, som var med
vid besöket. Han hade också träffat konstnärinnan Bea
ta Mårtensson, som var här 1908-1910, alltså en kort
tid då Wennerberg ännu var kvar. Hennes saker kan ni
se på samma hylla i museet, där Josef Ekbergs vaser
står.
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Rysk underhållning
på Gustavsbergsteatem
En rysk sång- och danstrupp besökte Gustavsbergstea
tern den 13 mars under sin turne i Sverige, som varade i
10 dagar. ABF har ett internationellt samarbete på det
här området och då bl a med Sovjetunionen. Och det var
ABF och Gustavsbergs kulturnämnd, som stod för
värdskapet här.

Den ryska "underhållningsbrigaden" som den kallas,
bestod av sångarna Ivan Surzjeikov, tenor, Vladimir
Stepanov, bas och Tatiana Rajkova och naturligtvis av
en balalajkaspelande virtuos, Konstantin Avksentiev
och tre folkdansare.

Dansarna börjar sin dansträning i tioårsåldern. Efter
sex års studier får man så provdansa. Och är man då
mogen nog får man bli medlem i "Gosskonsert" som den
gruppen heter.

Men musiken blev nog den bästa behållningen av det
ryska besöket. Dräkterna var dom typiska ryska natio
naldräkterna med stövlar och rikt och färggrannt utsi
rade. Och som slutmelodi sjöng Ivan Surzjikov - han
ses på stora bilden - den underbart vemodiga visan
Kalinka, som ni minns att Hasse, Tage och Monica
sjöng för oss en gång i tiden.
Innan föreställningen började hade den ryske ambas

sadsekreteraren Vladislav Karavael tagit emot pressen i
teaterns balettsal. Och med hjälp av tolk kunde man stäl
la frågor till honom. Och när allt var slut tackade Harry
Pettersson för en fin underhållning.
Utsålt hus i förväg gav till resultat en extraföreställ

ning samma dag, men så hade man också gjort propa
ganda och sålt biljetter.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN

Nils Eriksson, 40 år i företaget!

Sigfrid Karlsson, 40 år i företaget!
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Vid företagsnämndens marssammanträde beslöts bl a
tillsättandet av en ekonomikommitte.
Förslagsbelöningar tillföll Kenneth Jansson och Sven

Erik Eriksson.
- Två veteraner med fyrtio års tjänst vardera har av

företaget ihågkommits: verktygsarbetare Nils Eriksson
och bänklimmare Sigfrid Karlsson.
- GBM-klubben valde vid årsmötet följande styrel

se: ordf. Evert Stillman, v. ordf. Åke Hedström, kassör
Inger Avelin, sekr. Lars Johansson, v. sekr. Håkan Jo
hansson, klubbm. Bertil Johansson samt Bertil Gybrant
och Tommy Hägg. Suppl. Evy Hellberg och Ingvar Wi
dell. Årsberättelsen redovisar god bredd på verksamhe
ten, vars kassaomslutning uppgick till drygt nitton tusen
kr.

Klubben har hakat på en motionsdrive, signerad
KPA, där det också betonas hur värdefull en rätt sam
mansatt frukost är för det dagliga välbefinnandet. Priser
i form av träningsoveraller m m kommer att lottas ut
bland deltagarna. Driven omfattar två perioder (minst?),
den första avslutas den 15 april.

Volleybollslaget har deltagit i en motionsserie i Hall
stahammar. En och annan seger har noterats, totalt tor
de laget hamna i mellanskiktet. Bra gjort!

KM i pimpelfiske har avgjorts på sjön Åmänningen
vid Ängelsberg. Drygt femtio tävlande vägde in fångs
terna, varpå prislistans toppskikt fick följande utseende.
Herrar: 1. Ivar Eriksson, klubbmästare, 2250 g, 2. Tage
Gunnarsson 1355, 3. Esko Pokela 1117, 4. Weikko
Mylläri 985, 5. Sivert Wallberg 810, 6. Arne Westman
720, 7. John Ehnlund 691, 8. Knut Andersson 670, 9.
Pierre Thorsen 443 och 10. Anders Noren 368 g.Damer:
1. Pirjo Ehnlund 623 g, 2. lrja Mylläri 555 och 3. lmpi
Pokela 166 g. Familjemedl. äldre: 1. Anna Eriksson
1807 g, 2. Urban Mylläri 698, 3. Jussi Ehnlund 656, 4.
Harri Leppälä 583, 5. Helge Laxbäck 541, 6. Mikael
Gunnarsson 398, 7. Bror Andersson 305 och 8. Henry
Broström 199 g. Knattar: 1. Fredrik Andersson 45 g, 2.
Bennis Ekberg, 3. Peter Thorsen. Ivar Eriksson och Pir
jo Ehnlund erövrade första inteckningen i vandringspris
i resp. klass.
- Ur lokal synpunkt bör Mölntorps IK:s bandylag

nämnas för en väl genomförd säsong! Lika många seg
rar som förluster i serien lär knappast ha inträffat "i mo
dern tid". Genom att rejält besegra lokalkonkurrenten
Hallstahammars SK i båda mötena, erövrades också he
derstiteln "Bäst i Kommun"! Framgångarna har kom
mit av flera orsaker: nye spelande tränaren - Kjell-Ove
Anegrund - har lyckats få kämpaglöd i de föryngrade
rödtröjorna som kanske aldrig förr. Man samspelar me
ra, vilket resulterat i flera inslagna mål, och försvaret har
spelat mera taktiskt, med färre baklängesmål som följd.



Mölntorps IK, årets sensations/ag i bandyns div. III,
Västmanland: Fr raden fr v Åke Johansson, Sven-Erik
Eriksson, Leif Eriksson, Börje Johansson, Ove Gredin
och Kjell-Ove Anegrund. Bakre raden lag! Kenneth An-

Spelarna har i huvudsak anknytning till vår fabrik eller
trakten. En bidragande orsak är även den hedervärda in
sats, på frivillig basis, som utförs av våra veteraner Bror
Andersson, pensionerad, och Sigge Karlsson, som aldrig
förtröttas i sina ansträngningar att spola fram en först
klassig isparkett för träning och hemmamatcher!

dersson, Thord Carlsson, Åke Lindström, Erik Hester,
Dan Karlsson, Peter Jernberg, Håkan Eriksson och sek
tionsordf. Bjarne Lindlöf. Ordinarie målvakten Pontus
Lindberg saknas på bilden.

MIK har också tagit upp volleyboll på sitt program.
Sektionsordf. Roger Sandberg arbetar hos oss. Första
spelåret tog laget "silverplatsen" i div. IV Västman
land/Uppland, inte illa!

L. Johansson

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har Öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.
Butiken är öppen som vanligt + lördag kl 10-14.
Cafeet är öppet kl 10-15.
Gustafsberg VII 3 maj-2 oktober, lördagar, 29 juni-22 au
gusti tisdagar-lördagar. Avg. Stockholm, Nybroplans kaj kl
10.00. Avg. Gustavsberg kl 14.00.
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Sigrid Landström från Lillängsdal, född 1884, sitter i
den soffa hon bl a skänkt till museet. Den harfått ny
klädsel av Majlis och Harry V.

På bilden nedan provar Greta Rundblad och Erik Vest
lund de skolbänkar de minns från barndomen.
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Ingarö
hembygdsmuseum
Den gamla, vackra skolan vid Kolström har blivit Hem
bygdsmuseum. Det är Ingarös Hembygdsvårdsförening
med ordf. Harry Vanngård i spetsen som iordningställt
ett trivsamt minnenas hus med massor av nära och kära
ting.
Det mesta är skänkta saker. Mycket var naturligtvis i

ganska dåligt skick men har restaurerats. Skolbänkarna
räddades i sista stund undan förgängelsen, varje sak har
något att berätta för den som tycker om att lyssna till
det som var.
Allt har bekostats av frivilliga bidrag, 8 200 kr har in

samlats och till det får läggas alla obetalda arbetstim
mar som lagts ner på huset och dess innehåll.

Skolan i Kolström spred kunskapens ljus över lngarö
borna mellan I 8 74- 1922, nästan ett halvt sekel och ef
ter denna period inrymde huset poststation fram till
1960. Ett hus med intressant historia.
Alla är välkomna till museet men ring först till Harry

Vanngård, kyrkväktare, tel. 272 36 och beställ tid.
Harry och Majlis Vanngård i finkläder från museets
samling, framför klockstapeln i lngarö kyrka.



VAD ÄR EN ORGEL?
Hur en orgelfungerar, har varit utgångspunkten för en
studiecirkel i SKS regi som hållits i Gustavsbergs kyrka.
Ledare har varit musikdirektör Hans Björklund.

Gustavsbergs kyrka har i sin musikundervisning 14
stycken elever i orgelspelning och denna kurs var när
mast tänkt som en utvidgning av den vanliga individu
ella och speltekniska undervisningen.

Domkyrkoorganist Gotthard Arner demonstrerar vid ett
studiebesök orgeln i Matteus kyrka för Liselotte Pet
tersson, Lena Halmvall och Erik Wennerholm.

*QCCCC
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Tack
Ett hjärtligt tack till KF, AB Gustavsberg samt arbets
kamrater för uppvaktningen på min 50-årsdag.

Lisa Måhlberg, Mölntorp

Ett stort, varmt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Edla Sofia

NU ÖPPNAR JAG EGET!
Under mina 5 år som mekaniker för utbordare och med min ånga tävlingserfarenhet
som givit mig 3 EM har jag skaffat mig en erfarenhet som nu också kommer dig tillgodo.
Söker du en Evinrude specialist när det gäller råd, motorköp eller service, kontakta mig.

Verkstad för Evinrude, Johnson, Mercury, Chrysler.
Nya och beg. utbordare.
Hämtningar och leveranser ordnas.

EVINRUDEz
erfarenhet och prestanda

SÅ HAR HITTAR DU MITT FÖRETAG ..., r~AN°UTBoRDRR,SPE(IRLI5TE!!
□~ ;~r4---------~ LASSE ::~~~_,5TROfflS

nIARIM
"/_ TOLLARE BRUK

s,uw- j sundet (Skurusundet) Box 2075 • 132 02 Saltsjö-Boo 2 • Tel. 08-715 49 00
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GUSTAVSBERG

Födda
7/1 Rolf Tobias son till Rolf Erik Demander o.h.h. Marie Marga

reta f. Zetterqvist, Björnskogsv. 68
8/1 dotter till Lars Gunnar Tanttari o.h.h. Kaija Kaarina f. Kar

hu, Hästhagsv. 7
9/1 Jessica Marie dotter till Joao Cardoso Da Silva o.h.h. Else

Marie Mattsson, Markörst. 8, I
11/1 Peter Magnus son till Arvi Matti Heikkilä o. Aili Mäkeläinen

Hugdahl, Nelsonst. 3
13/1 son till Björn Karl Gustav Jansson o.h.h. Britt-Marie f. An

dersson, Skyttev. 30
24/1 dotter till Seppo Tapio Repo o.h.h. Ulla Anneli f. Kettunen.

Rutens v. 14
26/1 son till Jaakko Tapani Lahti o.h.h. Jolanda f. Vettese. Björn

skogsv. 64
3/2 son till Jill Britt Engström, Meitens v. 15
3/2 son till Mary Birgitta Jonsson, Björnskogsv. 72 o. Arne Tom-

my Edman
4/2 dotter till Danica Spasic, Markörst. 4
10/2 dotter till Radomir Ivanovic o.h.h. Vera, Nelsonst. 8
14/2 dotter till Kjell Ove Thelberg o. Elin Margaretha Pettersson.

Markörst. 8, nb
15/2 son till Sven Arne Bertil Jonsson o.h.h. Berndes Jonsson. Ulla

Maria Elisabeth, Älggårdsv. 32
16/2 son till Nils Johan Höglund o.h.h. Mary Margareta f. Back

man, Skyttev. 36, bv
17/2 dotter till Osmo Sakari Kiviharju o. Paula Annikki Niemelä.

Skyttev. 27, Il
21/2 son till Dusan Gligorijevic o.h.h. Slobodanka f. Dragovic.

Nelsonst. 5
22/2 son till Per Lars-Olof Ingemar Löfblad o.h.h. Mary Hellen f.

Sipi, Markörst. 9
23/2 son till Barbro Harriet Wahlsten, Markörst. 8 o. Lars Tors

ten Gustavsson
23/2 son till Lars Erik Ivar Nordgren o.h.h. Ingegerd Marie-Louise

f. Lindström, Hermelinv. 24
25/2 son till Kjell Åke Dahlgren o.h.h. Ann-Cathrine Elisabeth f.

Jerneke, Skyttev. 15
27/2 son till Timo Laihinen o.h.h. Eila Marjatta f. Toumola, Renv.

2
28/2 dotter till Jouko Viljami Mustonen o.h.h. Tuija Anneli f.

Vaappo, Björnskogsv. 36
5/3 son till Mari Louise Hansson, Rutens v. 20
9/3 son till Teuvo Olavi Seppälä o.h.h. Raija Katariina f. Rouka

la, Nelsonst. 4
9/3 dotter till Eva Kristina Tysk, Markörst. 5

10/3 dotter till Pirkko Anneli Purtsi f. Rikala, Skyttev. 3
11/3 son till Kauko Kullervo Ahonen o.h.h. Helvi Kaarina f. Hän

ninen, Renv. 12

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Vigda
1975
6/12 Mats Olov Mehlqvist o. Roina Birgitta f. Sköldqvist

18/12 Hans Petter Nysted o. Hely Birgitta f. Lamberg
23/12 Teuvo Olavi Seppälä o. Raija Katariina f. Roukala

1976
24/1 Stig Jesper Fellke o. Ulrika Birgitta Marianne f. Fredriksson
31/ I Alpo Heikki Paananen o. Airi Anita f. Rossi
28/2 Seppo Valde Saarela o. Eija Inkeri f. Arvola

Döda
18/2 Tore Edvard Eugen Scholtze, Värmdög. 2, 74 år
22/2 Augusta Hasselblad f. Lyktberg, Rogestav. 13, 78 år
3/3 Axel Valfrid Jonsson, Östra Ekedal, 86 år
4/3 Elin Albertina Stomberg f. Stålkrantz, Hästhagsv. 18, 77 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar firas kl 11 Högmässa. Nattvard (HHN) firas i re
gel varannan söndag (bl a 18/4, 2/5, 16/5 och 23/5). Första sönda
gen i varje månad (tex 2/5, 6/6) är församlingens särskilda dopdag,
då dopet äger rum i församlingsgudstjänsten kl 11 - dopets rätta
plats. Tala i god tid med kyrkoherden om dop, tel. 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det Bibelläsning och Bön i kyrkan. Helgfria
lördagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Kyrkokören, Ceciliakören och Ungdomskören,
har ett livligt program med medverkan i gudstjänster i kyrkan och på
Gustavsgården samt ett utbud av konserter.

Kyrkokören medverkar i högmässan: 16/4, 18/4, 2/5.
Ceciliakören medverkar i högmässan: 25/4.
Ungdomskören medverkar i högmässan: 9/5.

Är du intresserad av att bli med och sjunga i någon av körerna så
kontakta då musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15, 300 52.
Välkomna!

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
"Barnens kyrktimme" är det varje lördag kl 10 i kyrkan. Välkom
men till en stund av undervisning, pyssel och gemenskap. Barn i åld
rarna 4-13 år. Behöver du skjuts åt ditt barn, kontakta ungdoms
sekreteraren, tel. 300 52.

Vardagsverksamhet (juniorerna) träffas varannan tisdag (tex 20/4)
på Björnskogsvägen 52 kl 18-19.30.

I Hästhagsskolan träffas vi varannan torsdag (tex 22/4) kl
18-19.30.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843, 435008,409490



INGARÖ

Födda

3/1
9/1

14/1
19/1
22/1
4/2

Döda
Axel Fridolf Fredriksson, Pensionärshemmet, 77 år
Sven Adolf Eklöf, Östernäs, 55 år
Per Henry Thunman, Bergv. 10, 69 år
Karl Gustav Leonard Andersson (Lilja), Säby gård, 90 år
Agneta Elisabet Segergren f. Sjöö, Slingerst. 64, 33 år
Tyra Emilia Malmstedt f. Jakobsson, Brunn. 81 år

9/1 son till Stig Alfons Lindgren o.h.h. Githa Margareta f. Brandt
berg, Lugnet, Skälsmara

28/1 son till Karl Olov Herbert Jansson o.h.h. Ingrid Margaretha f.
Karlström, Återlögav. 16

1/2 Bror Fredrik son till Kurt Roland Sjölander o.h.h. Barbro
Kristina f. Friberger, Kalle Flygares v. 21

4/2 Fredrik Nils son till Alf Nils Gunnar Östling o.h.h. Gulli Bir
gitta f. Andersson, Mäster Palms v. 6

19/2 dotter till Hans Gustav OlofAndersson o.h.h. Susanne Mari f.
Carlsson, Sjöstugan 2

7/3 son till Bengt Towe Grisell o.h.h. Lorelei Elsa Randall Gri
sell, Gruvv. 4, Baldersnäs

8/3 son till Leif Artur Göthe o.h.h. Zaida Margareta f. Renner
stedt, Bageriv. 2

9/3 dotter till Lars Sören Hård o.h.h. Annika Margareta f. Na
siell, Marikav. 7

Vigda
18/2 Jan Erik Nilsson o. Margareta Schönander Nilsson
28/2 Anders Valter Beckrot o. Gunilla Margareta f. Belz

GUSTAVSBERG...

Vi pysslar, gör hobbyarbeten, leker, tävlar och har gemenskap. Väl
komna!

Barnfilmklubben visar den 6/5 "Vi på Saltkråkan" m m. Tid och
plats: Munkmoragården kl 9-10. Munkmoraskolans matsal kl
15-16. Hästhagsskolan kl 16.30-17.30. Gratis!

Kyrkans Ungdom har den 21/4 en "tävlingskväll" på Björnskogs
vägen 52. Kl 19 är den. Valborgsmässofirande blir det den 30/4 på
lngarö tillsammans med Ingarö KU. Den 5/5 kl 18.30 visas i Eke
dalsskolan Hillmanthrillern "Den gula bilen". Terminen avslutas den
13/5 med en vårfest på Ingarö kl 19. Skjuts från Gustavsbergs kyrka
18.45.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Arbetskretsen träffas i Kristallsalen kl 19 varannan tisdag (t ex 13/4).

KONFIRMATIONERNA:
Vårens konfirmander kommer att "gå fram" i två omgångar på
grund av det stora antalet. De första helgen 15-16 maj och andra
omgången 22-23 maj.

UPPLYSNINGAR:
Gudstjänster, vigslar, dop, jordfästningar mm: Kyrkoherde Hans
Ekström, tel 300 52. Barn, ungdom, konfirmander mm: Försam
lingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

Musiken: Musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15. 300 52.

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 hålles högmässa. Var tredje gång firas i regel Natt
vardsgudstjäns, tex 19/4, 9/5. 1 :a lördagen i varje månad kl 18 Helg
målsbön.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Närmast hålles trivselkväll i Ingaröhemmet kl 19.30 den 22/4 och
20/5.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Ingarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag (t ex 14/4, 28/4).
Närmare besked ger fru Maj-Lis Wanngård, tel 272 36.

KONFIRMATION:
Vårens konfirmation blir detta år den 9/5. Kl 9.30 blir "förhöret" och
kl 11 "går konfirmanderna fram" till sin första Nattvardsgång. För
äldrar, anhöriga, vänner och den övriga församlingen hälsas väl
kommen till högtiden.

Konfirmandföräldrasamling hålles "inför konfirmationen" efter hög
mässan den 25/4 i Ingaröhemmet.

Sommarkonfirmation blir det i år med läsning 16/6-11/7. Anmäl
ningar kan göras till pastorsexpeditionen eller till Karl-Erik Ceder
lund, tel 300 52, 342 35 eller 08/742 24 07.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Barnens kyrktimme träffas varje lördag kl 9.30-11 i Ingaröhemmet.
Välkomna!

Barnfilmklubben visar "Saltkråkan" m m torsdag 6/5. Kl 10.15 i bib
lioteket, Brunn, och kl 18 i Ingaröhemmet.

Kyrkans Ungdom har den 22/4 en "tävlingskväll" kl 19 i Ingarö
hemmet. Den 30/4 ansluter vi till församlingens Valborgsmässofi
rande och den 6/5 visas Hillmanthrillern "Den gula bilen". Den 13/5
blir det stor terminsavslutning med idel överraskningar kl 19 i Ingarö
hemmet.

BARNKÖREN:
Barnkören övar efter särskilt schema lördagar kl 11-12. Hör med
musikdirektör Karin Borg, tel 08/747 92 33.

Ett sätt att hedra på högtidsdag eller vid jordfästning!
Sänd en gåva till Värmdö kommuns blomster- och gåvo
fond, postgiro 316 12-5.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Invandrare i Västerås röstade* på prov*

Vet du hur man gör, när man röstar*? Vet du hur många
val-sedlar du ska använda? Det är ett par av de frågor,
som Västerås kommun ville ha svar på. Därför ordnade
man ett prov*-val för invandrare den 25 februari. Sam
ma kväll talade man om provvalet i TV-programmet
Kvälls-öppet.

120 personer var med i provet. Och visst blev det
många problem: Deltagarna fick tolk-hjälp för sent. Ib
land stod två personer bakom samma val-skärm och
röstade. Nu hoppas man, att man ska klara problemen
bättre den 19 september. Då är det ju politiska val i Sve
rige och invandrare får vara med för första gången.
De ska också få mer information före val-dagen. Re

dan nu har många invandrare över 16 år fått informa
tion om Sverige i ett häfte med posten (se nr 7/76).
Många har också börjat i någon studie-cirkel om Sveri
ge och rösträtten. I augusti kommer ett häfte om hur
man gör när man röstar (från Riksskatteverket). Det
kommer med posten till alla invandrar-adresser. I au
gusti kommer också Invandrar-tidningen på olika språk.
bl a "på lätt svenska", med ett stort nummer om röst
rätten och de politiska partierna.

Vill du veta mer om partierna nu? Kontakta då deras
organisationer i kommunen. Adress och telefon-num
mer finns i telefonkatalogen. (Se också nr 1/76!)

Många kvinnor med låga löner i deltidsarbete
600 000 kvinnor i Sverige arbetar på del-tid (bara en del
av dagen). De flesta av dem har män, som arbetar på
heltid (hela dagen). Bara 57 000 män har deltidsarbete.
Statens delegation för jämställdhet* mellan män och
kvinnor heter en grupp, som har undersökt frågan om
deltidsarbete.
Gruppen tycker att man ska göra så här, för att de

deltids-arbetande ska få det bättre:
De som har deltid ska kunna få arbeta längre tid, om

det finns jobb. Arbets-givaren ska fråga dem först in
nan han anställer fler människor.

Många deltidsarbetande har dålig yrkes-utbildning*.
AMS* behöver ge dem information om, vilka kurser
som finns för dem.

Man ska arbeta för att alla ska kunna få jobb på hel
tid, om de vill ha det.

Kvinnor över 30 år har deltidsarbete mycket oftare än
yngre kvinnor. Det visar undersökningen. De flesta ar
betar med städning, hälsovård och sjuk-vård, husligt ar
bete (att sköta ett hem, laga mat etc.), kontors- eller af
färsarbete. Det är yrken med låga löner. Där arbetar
många kvinnor men inte många män.
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Tack
Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Uno Skoglund

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för blommor och presenter vid min pensionering.

Bertil Bergström

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning - arbetskamrater på SPF och TEC, tillförsälj
ningskontoret Fleminggatan, distriktschefer i Sverige,
Norge och Danmarkför blommor och presenter då jag
slutade min anställning vid uppnådd pensionsålder.

Eric Svenson

Ett hjärtligt tack till alla arbetskamrater och arbetsled
ning för uppvaktning vid vår pensionering.

Signe och Valle Halmberg

Vi är ett tacksamt pensionärspar, som ännu har lite av
orken kvar att sända en kär hälsning och tack till ar
betskamrater och fabriksledning för uppvaktningen ef
ter slutad arbetstid.

Aina och Stig Lindahl

Arbets-tiden per dag behöver bli kortare för alla, sä
ger gruppen. Man förstår det, när man ser den höga siff
ran för deltids-arbetande kvinnor. Man måste också ord
na daghem till alla barn som behöver det.

ORDET BETYDER
*röst/a -ar -ade -at De ska rösta=de ska välja t ex representanter till
riksdagen eller kommun-fullmäktige.

*prov- -et -en Vi gör det på prov=vi gör det för att se om det går bra
eller inte.

*Jämställdhet -en Jämställdhet i arbetet=t ex när en kvinna och en
man har samma typ av arbete och får samma lön för det.

*arbetsvillkor -et - Bra arbets-villkor=t ex bra lön, bra arbetstider,
billigare lunch, etc.

*yrkesutbildning -en Hon får yrkesutbildning=hon får lära sig ett
yrke (ett arbete) tex i en skola eller på en kurs.

*4MS=Arbetsmarknadsstyrelsen. Det är en central myndighet för
frågor om arbete. Arbetsförmedlingen är den lokala myndigheten.



Handlakonsumentägt!

Hos oss kostarfärgkort
1:20 för 9x9 cm
1:50 för 9xl3 cm
och 9x11,5 (=pocket)
Kopiepriserna gäller vid framkallning och samtidigt kopi
ering. Framkallning kostar 7:50. Kopiorna Du får är siden
mattkopior med tålig, reflexfri yta.
POST-A-PHOTO 9xl1,5 och 9x13-kopiorna är datum
märkta och har adresslinjer och portoruta på baksidan och
kan därför postas.
Vid framkallning och första kopiering gäller garantikopia
dvs Du behöver inte betala för över- eller underexponerade,
oskarpa eller felaktigt beskurna bilder.

'NYE '

Agfamatic2008Pocketmed
Philips Topflash blixtstav
Agfamatic 2008 En liten behändig kamera, som är lätt att
använda. Den har sensoravtryckare och snabbframmat
ning, sk repitomatic. Objektiv med ljusstyrka 1:9,5.
Slutartid 1/50 och 1/100 sek.
Presentask med kamera, I färgfilm, bärkedja och Top-
flash blixtstav. 198:-
Philips Topflash Det moderna blixtsystemet med säker
blixtfunktion. Innehåller 8 blixtar. Passar till Agfamatic
A%mosepos
eDOMUS GUSTAVSBERG

Årets stora Sverigebroschyrmed information för alla som
tänker semestra iSverige har utkommit. Man får den gra
tis i alla turist- och resebyråer, vissa bensinstationer och på
större järnvägsstationer i hela Sverige. Dessutom finns
Sverigebroschyren ombord på Linjeflygs plan. Månda
gen den 26 april delades den ut i Pressbyrån i Stockholms-,
Göteborgs- och Malmöområdena.

Broschyren "Sverige är fantastiskt" innehåller massor
med tips både för den som håller på att planera sin semes
ter och för den som redan är på väg. Hur och var man kan
bo och äta, vad det kostar, var man badar, cyklar, vand
rar eller paddlar bäst - det är sådant broschyren ger be
sked om. Man hittar också information om camping, fis
ke och bilrundturer.

Spelmansstämmor, teater, folkfester och konserter
finns med liksom tips om kurser i bl a vävning, växtfärg
ning och till och med knuttimring!

Allt fler frågar efter färdiga semesterpaket - ett be
kvämt och prisvänligt sätt att resa också i Sverige. Exem
pel på olika arrangemang lämnas.

Adresser till organisationer och researrangörer, tele
fonnummer till Sveriges alla turistbyråer, en bra karta,
uppgifter om sevärdheter i hela landet och många vackra
färgbilder gör broschyren extra värd att spara.

Den som tänker tillbringa semestern i Sverige gör klokt i
att skaffa sig broschyren "Sverige är fantastiskt" i god tid.
Det har visat sig att den brukar ta slut mycket snabbt trots
att upplagan är så stor som 450 000. Utgivare är Sveriges
Turistråd, den nya centrala turistorganisationen som bil
dades vid årsskiftet.

Och så har vijuFrida i varje län, dit man kan ringa och
höra vad som pågår. Hennes nummer finns i telefonkata
logen på Frida Fritidsinformation (tfnsvarare) och i den
nya Sverigebroschyren. Glad Sommar!

i!//a27*
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Badkaret somduschplats.
Badkaret är naturligtvis utformat så man ska kunna ligga bekvämt och bada.
Men det fungerar också utmärkt som duschplats. Botten är bred och plan och så
lång att duscharen kan kliva in och ut i duschstrålen. Här är några tips. Hur man gör
badkaret till en ännu bättre duschplats.

Stödhandtag
Sätt ett handtag på väggen vid
karet. Bra att hålla sig i. Lättare
att ta sig i och ur.

Handdusch
Så här ser den nya handduschen
ut. Lätt och behändig. När den
sitter på sin vanliga plats på
badkarskanten syns inte slangen
och är alltså inte i vägen när du
ska göra rent.

Badkarshylla
Utmed karets långsida mot väg-
gen kan du sätta upp en hylla
som extra avlastningsplats.
Gustavsbergs gör en i emaljerad
plåt i samma färger som bad-
karen. Bredd 15 cm. Ger bättre
armbågsrum när du·duschar.~

Väggstång
Handduschen kan du sätta upp
på en väggstång med justerbart
fäste. Så har du båda händerna

7 Termostatblandare
Badkarsblandaren sitter på ka
rets fotända. Du har en pådrags
spak för vattnet och en ratt för
konstant temperatur. Du ställer
om från kar till dusch genom att
trycka på en knapp. Den återgår
alltid till kar när du vrider av
vattnet.

Bred, plan botten
Gustavsbergs badkar har bred,
plan botten så att man står på
jämn yta när man kliver in och
ut i duschstrålen. Eller sitter om
man nu föredrardet. ua'.

.

C

Duschdraperi
Det finns massor av färdiga
duschförhängen i olika färger
och material. Enkelt att sätta
upp på gardin- eller expander
stång ovanför badkaret. Och så
kan du duscha högst privat och
slipper stänka ner mer än nöd
vändigt. Tänk på att draperiet
ska vara lagom långt så att det
kan läggas innanför badkars
kanten.

Duschorama
Så heter det nya sättet att
duscha. Vattnet kommer från
fyra håll och du blir duschad
runt om samtidigt. Den höj- och
sänkbara duschramen kan dess
utom fällas in mot väggen när
du inte använder den.

Halkmatta
En halkmatta är en billig för
säkring. Du står extra stadigt i
duschen och kliver i och ur
karet litet säkrare.

··• AB Gustavsbergs Fabriker
Fleminggatan 62 B, Box 12159,
102 24 Stockholm 12, tel. 08-52 08 60

Badkarsfat
Tvål, svamp, borste, shampo vill
du helst ha nära till hands. Bad
karsfatet Sindbad från Gustavs
bergs finns. i flera fina färger.
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Fridlysta växter
När risken finns att en växtart försvinner eller utsätts för
plundring kan länsstyrelsen med stöd av naturvårdsla
gen skydda arten genom att fridlysa den helt. Ibland kan
det vara bättre att skydda ett område, där växten före
kommer genom att göra området till naturreservat, som
tex området kring Beatelund. Den som bryter mot be
stämmelserna kan dömas till böter eller rent av till fäng
else.

I Stockholms län finns omkring tusen vilda växter.
Bara några få har skyddats. Anledningen kan vara att en
art, t ex murgröna, är mycket ovanlig för länet genom
att den växer utanför det naturliga utbredningsområdet.
Eller att växten har blivit sällsynt, t ex Adam och Eva,
på grund av att växtens miljö ändrats. I gamla tiders od
lingslandskap trivdes flera av de växter, som nu är skyd
dade.

En tredje anledning till fridlysning är att så många vill
plocka blommor, i synnerhet vårblommorna, och tar för
mycket. •
Särskilt ömtålig är blåsippan och den är nufridlyst i

hela länet.
Liljekonvaljen och gullvivan, som blommar senare, är

inte lika känsliga för plockning. Därför har dessa endast
fått begränsat skydd.
I hela Stockholms län är detförbjudet att gräva upp

ellerförförsäljningplocka vilt växande liljekonvalje och
gullviva.

Det är tillåtet att för eget bruk plocka en bukett vilda
blommor som inte är fridlysta. Men man får inte plocka
blommor som står på annans tomt, i en park eller träd
gård, plantering eller nysådd åker eller åker som bär grö
da.

Det är inte tillåtet att gräva upp växter på annans
mark eller bryta kvistar av träd vare sig dom blommar
eller inte. Plocka varsamt och lagom. En växt som är
ovanlig för trakten bör få stå i fred.
Fridlysta växter i Stockholms län:
Adam och Eva, orkide, maj-juni. Backsippa växer på

torra, soliga backar, april-juni. Blåsippa april-maj.
Guckosko, orkide, juni. Mistel, liten buske, gulgröna
blommor, maj. Mosippa, vit, svagt rödviolett. Murgrö
na, blekgröna blommor, september-oktober. Röd
syssla, orkide, juni-juli. Sankte Pers nycklar, orkide,
rödvioletta blommor, maj. Svärdsyssla, orkide, juni-ju
li.

Månadsnamnen talar om dom olika växternas blom
ningsperioder. Det är inte så att blommorna är fridlysta
just under den tiden. Är en växt fridlyst, så är den det
tills Länsstyrelsen kommer med nya bestämmelser. Och
fridlysningen kan rädda många av våra blommor!



hos"
5-1++a

z.3
«-*8.6kl
+ad-z

I detta sommarnummers pressläggning blommar ka
stanjen på Gustavsbergs torg och syrendoften står tät
kring Tallåsen. Uppe i Lugnets och Björnkärrets unga
trädgårdar står fruktträden och längtar efter de stelfrus
na bin som borde befruktat dem. Värmen som var så
ljuvlig och stor före helgerna försvann lagom till ledig
heten. Sura svepte vi åter in oss i vinteryllet.
Jo men visst, det är ungefär som det brukar vara, vi

får glädjas åt värmen när den behagar infinna sig. Men
blommar gör det och grönskar så det står härliga till. Vi
som sprungit runt i vårgranna marker och letat efter
skyltar i Trimorienteringen, vi har vandrat i drivor av lil
jekonvalj, som liksom gullvivan har förökat sig mäktigt
under fridlysningen. Nu är de älskade blommorna åter
frisläppta i våra trakter. Kungsängsliljan har blommat
förbi i Beatelund, liksom Adam och Eva och styvmors
violen slår rekord i år i färgstyrka och ymnighet.

Blommar gör också denna tidning. Utom det nästan
overkligt granna omslaget har Hilding åstadkommit
mittuppslagets naturbilder till sin egen inspirerade text.
Vår favoritbåtskrivare Gustav Alexandersson har fyllt
sex sidor om "Den första ångbåtstrafiken till Gustavs-

berg". Gösta Dahlberg berättar om hur man har det i
pensionärsföreningen. Domus har haft stor och festlig
invigning och Margareta redovisar sina intryck där
ifrån. Scenstudion har krönt sin stora framgång, Dan
Andersson-aftonen, med en resa till och uppträdande i
skaldens finnmark, inbjudna av rektor Sven Olsson vid
Brunnsviks Folkhögskola. Undertecknad, Edla Sofia,
fick följa med - tack för det.

På Keramiskt Centrum har det några försommarvec
kor pågått en fin utställning av tavlor och skulpturer och
emaljkonst från verkstaden på Badkarsfabriken är på
väg till Amerikas västkust.
Fritidsnämnden har fått ett länge efterlängtat hus för

sin verksamhet vid Söderved, det vill vi gratulera till och
önska dem alla, ungdom och ledare, en solig och skön
sommar.

Konfirmation har det varit, den hör försommaren till
och sommarlovet är här. Mölntorpsfabriken har redan
gått till semester när denna tidning lämnar trycket, en
vecka tidigare än vi vid Farstaviken. Till sist, vi önskar
oss alla en varm och lagom spännande semester.

Red.
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Överst skissar Nalle Werner och därunder har Bengt,
Göran, Alf och Nalle tagit var sin målning med sej ut i
solen.

Foto: HANS T. DAHLSKOG
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SVENSK EMALJKONST
TILL USA

Under våren har fyra konstnärer jobbat på emaljverk
staden med en utställning av emaljkonst, som skall gå
runt i USA i två år - på museer och universitet på den
amerikanska västkusten.
Det är Bengt Berglund, som arbetat med emaljen här

sedan början av 60-talet och haft en utställning tillsam
mans med Nalle Werner på Stadsmuseet - av emaljmå
lerier och -bord. Göran Nilsson och Alf Olsson var ock
så intresserade av emaljmåleriet och så slog dom fyra sej
samman.

Anledningen till att utställningen blev av var att Lars
Malmström som arbetat på Sweden Information service
i San Fransisco, hade sett utställningen på Stadsmuseet
och tog kontakt med Svenska Institutet för att få över en
emaljmålningsutställning. Och så blev det. Innan emalj
målningarna gav sej ut på sin resa hade konstnärerna en
liten improviserad vernissage på emaljverket. Och nu är
målningarna på väg över Atlanten i en av Johnsonlin
jens båtar för att ställas ut i höst.

M.



Dessa tre ungdomarfrån Kvarnbergsskolan har erövrat var sin utlandsresa av AB Gustavsbergs Fabrikers resesti
pendier. Fr v Ulf Herrder (9 c) England, Johanna Larson (9 b) Frankrike och Dan Jacobsson (9 e) England.

SOMMARENS STIPENDIATER UTSEDDA

Ingrid Jakobsson, faktureringsavd. Gustavsbergs Fa
briker, har fått 2 000 krför deltagande i 2 veckors in
tensivkurs i England. Foto LeifAndersson.

Liisa och Väinö Viander, SPF, Gustavsbergs Fabriker,
får rese-, kurs- och internatkostnader för 3 veckors
grundkurs vid svenskfolkhögskola. Foto LeifA.
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Gustavsberg med enligt Blanche höga och smakfulla byggnader. Bakomfraktskutanframträderfasaden på brukets
1826 i tre våningar uppförda corps de logis, numera kallad gamla kontoret eller gula byggningen. Värdshuslokalen
var inrymd i huset längst till vänster. Xylografi 1846 av J. F. Meyer.

Den första ångbåtstrafiken
till Gustavsberg
Av GUSTAV ALEXANDERSSON

Man skrev 1839. En i Aftonbladet den 24 maj införd annons
förtäljer: "Ångslupen Drottningholm afgår nästkommande
söndag den 26 dennes kl. 9 f. m. från Logårdstrappan genom
Skurö och Stäket till Gustafsbergs Bruk på Värmdö. och åter
vänder på aftonen. Emottager och aflemnar passagerare un
der hela vägen." Hur lång tid resan tog angavs ej. Man vet
dock från en samtida dagboksnotering, nedplitad av bruks
disponent Per Olov Ahlström, att restiden söndagen den 16
juni uppgick till ca 3 1/2 timme eller för att citera: "Med ång
slupen for jag kl. 1/2 10 på aftonen till staden, dit vi kommo
kl. I om natten,"l
"Drottningholm" var en hjulångare, byggd 1838 i Stock

holm av ek och furu efter ritning av Otto Edvard Carlsund.
Maskineriet om 8 nominella hästars kraft levererades från
Munktells Bruk.2 Den lilla ångslupen mätte i längd mellan stä
varna 47,60 fot (=14,1 m) samt i bredd efter ytterkant av
bordläggningen 10,20 fot (=3,0 m). Sommaren I 839 fördes
"Drottningholm" av skepparen C. E. Blomgren. Längre fram i
tiden skulle han ta anställning i Gustavsbergsbolaget, där han
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seglationen 1844 var befälhavare på järnångaren "Gustafs
berg", byggd 1842 av Samuel Owen i Stockholm. "Gustafs
berg" hade tillverkats efter modell av "Drottningholm", dock
med det undantaget att samtliga sittbänkar försågs med lådor
för "porcellains" inpackning.

Sjömanna-Sällskapernes Kalender från I 840 meddelar att
huvudredaren för ångsluparna "Drottningholm" och "Bell
man" hette Abr. Bretch~r. Någon person bärande det nam
net finns dessvärre inte upptagen i Stockholms Adresskalen
der från tidpunkten i fråga. Däremot känner man till att snör
makarmästaren C. A. Bretzner, boende Clara Norra Kyrko
gata nr. 7, tidigare visat intresse för kollektivtrafik.3 Utan
tvekan var redaren identisk med honom. Tillsammans med sa-
delmakare Duvander hade nämligen Bretzner strax före jul
I 835 startat den första hästomnibuslinjen i Stockholm. Om
nibusvagnen kallade de "Försöket"*I brist påuppmuntran från
allmänheten blev företaget inte någon ekonomisk framgång.
Snörmakare Bretzner får likväl anses vara en mycket fram
synt och driftig herre. Hans medintressent i "Försöket", Du-



vander, stod sannolikt bakom det nya trafikprojektet med
ångsluparna.

Turlistan gällande vardagar kom till allmänhetens känne
dom i Aftonbladet av den 25 maj: "Till Gustafsbergs Bruk af
går Ångslupen Drottningholm från Logårdstrappan genom
Skurö; Måndagar, Onsdagar och Fredagar kl. 11 f. m. och
återvänder kl. 7 e. m. Biljetter å 1 Rdr banko samt I Rdr ban
ko för resgods på fördäck för fram och återresa säljas om
bord." Inledningsvis nämndes hur söndagsutfärder anordna
des till Gustavsberg. Övriga veckodagar trafikerades Vax
holm. En vanlig företeelse i 1800-talets Stockholm var att
hamnkvarterens affärsmän ofta påtog sig uppdraget företrä
da något rederi som kommissionär. De ombesörjde då såda
na saker som hantering av fraktgods och biljettförsäljning.
Vår vän Bretzner lyckades några veckor efter trafikstarten fin
na ett pålitligt ombud i Gamla Stan. Från mitten av juni skul
le biljetter köpas hos Carl R. Forsgrens kryddbod vid Slotts
backen, men kunde med viss förhöjning även erhållas om
bord. Hur fördyringen motiverades skulle vara nöjsamt få
veta.
Onsdagen den 19 juni övertog ångslupen "Bellman" de re

guljära turerna på Gustavsbergsleden. "Bellman" var byggd
1838 i Nyköping av ek och furu, 50 fot (=14,8 m) lång samt
framdrevs av maskineri om 6 nominella hk. I likhet med före
trädaren var hon en hemtrevligt skvalpande hjulångare. Skep
paren hette C. J. Jacobsen.

Om Gustavsberg kan sägas att man där 1827 börjat tillver
ka porslin vid en för detta ändamål nyanlagd fabrik. Helt na
turligt önskade många stockholmare ta brukssamhället i när
mare beskådande. Restauration av kall mat fanns visserligen
att tillgå ombord under färden, men resenärer som föredrog
bättre traktering kunde intaga middag på värdshuset vid bru
ket. Detta näringsställe bidrog i hög grad till resmålets popu
laritet. Värdshuset förestods av en jungfru Olsson, som ge
nom missriktad välvilja sålde brännvin i begränsade kvantite
ter även åt arbetarna. Det var således ett muntert leverne man
förde i dåtidens Gustavsberg.

Bruksdisponent Ahlström antecknade den 7 juni: "Ångbå
ten kom i middags, alldeles fullproppad med folk - jag måste
gå ut i fabriken ty de surrar ikring öfverallt som en bisvärm."
Fredagen den 28 juni skrev han kortfattat: "Ångbåten kom
som vanligt med mycket folk och många besökande."! Efter
att ha deltagit i denna utfärd publicerade August Blanche ett
berömmande reportage i veckobladet Nyare Freja, vilket sti
mulerade nyfikenheten i ännu högre grad.5

Författaren August Blanche (1811-1868) hade på hösten
1838 dragits in i journalistiken då han i Freja debuterade un
der signaturen -e.6

Epoken betecknar huvudstadsskildringens genombrott och
Blanche var en blixtsnabb rapportör av tidens händelser - en
mästare i att skildra typer och situationer ur Stockholmslivet.
Han avbröt sin ämbetsmannabana som vice auditör vid Svea
artilleriregemente efter att 1839 ha blivit Frejas redaktör. Det
fyraåriga redaktörskapet slutade 1842 med en presskandal,
den bekanta sammanstötningen på Strömparterren, då Blan
che offentligen spottade Carl Jonas Love Almquist i ansiktet.
Den stormiga tiden hade emellertid inte hunnit börja när Blan
che företog lustresan till Gustavsberg. Han var på ett strålan-

TILL GUSTAFSBERGS BRUI
afgår Ångslupen BELLMAN från Logårdstrappan genom
Skurö Bro nästa Söndag kl. 9 f. m. och återvänder kl. 7
e. ma. Biljetter å 1 Rdr banko säljas ombord. Passa
gerare emottagas och aflemnas under /bela vägen.

TILL GUSTAFSBERGS ERUE
afgår Ångslupen BELLMAN från Logård~trappan genom
Skurö Midsommarsafton samt Midsommarsdagen ki. 9 f.
m. och återvänder kl. 7 e. m. Biljetter a A Rdr banko
säljas ombord. Restauration af kall mat finnes ombord.
äfvensom på stället middag«spisniog m. m. är arrangerad_

Aftonbladet 22/6 1839

de humör och Frejaskildringen ger en levande närbild av en
dåtida ångbåtsresa. Den återberättas här oavkortad, med någ
ra kompletterande kommentarer beträffande platser utmed
resvägen.

"Klockan precis 11 stöter ångbåten Bellman från Logårds
trappan. Han bär i sitt sköte omkring 50 personer, afhvilka de
flesta, mest äldre fruntimmer, tagit aktern i besittning. under
det att förn, utan att just <lerföre kunna anses för någon för
del, bestormas af en liten utvald trupp, bestående af några offi
cerare vid Borgerskapet, några skrifvare med god tid. Bruks
läkaren vid Gustavsberg och en hedervärd Borgare från Pe
tersburg samt undertecknad, som, omstängd å ena sidan af
den qväfvande ångan från machineriet och, å den andra, af
transpirationen från en reslig blossande kökspiga, onekligen
sitter mellan tvenne eldar.

Det är en skaldisk färd, ty Bellman liknar så till vida sin
store namne, som han, lik en diktens son, ilar öfver djupet.
Men det är också en Kunglig färd, ty man drages. om ej af 6
hästar, åtminstone af 6 hästars kraft, under det att skorstens·
pipan, lik en styfhalsad löpare låter sin rika rökplym fladdra i
luften.

Snart lämnar man ur sigte på venstra handen de herrliga
Djurgårdsstränderna, hvars sköna villor hänga mellan trä
den, som mångfärgade guldvirkade börsar med Grossörsdu
kater uti, Manilla med sina döfstumma och blinda. och Frii
sens park, hvarmed Hans Majestät ytterligare förskönat Djur
gården och vid hvars stränder Högstdensamme berättas hafva
för afsikt uppresa några nya paviljonger; på högra handen fly
ger man förbi, Gudi hvare lof! lika obehindradt, Fåfängan och
den i grannskapet däraf befintliga Danviken, drages lika litet
afBeckbruket, som aftullbetjenternes fingrar, och befinner sig
nu på Wärtan, hvars friska vindar leka i portvinsglasen, som i
denna stund serveras kring bland herrarne i förn.

Sedan man skänkt en blick åt Skärsätra och Mölna qvar
nar, befinner man sig vid Kungshamn, ett stort namn för en så
liten possession, och Danmarks holme, hvarest för 3 år sedan
afled en 108 år gammal gumma, som, mätt vid verlden och
menskligheten, der tillbragt största delen af sin lefnad, utan an
nat sällskap, än en katt, en gris och en get, hvilkas oskyldiga
terzetter fägnade hennes öron, medan hennes ögon hvilade på
Bibeln och gamla Psalmboken."
Anmärkning: Blanche omnämner inte Kungshamns krog som
fanns på denna plats 1690-1862.7 Vid Kungshamn förlade
det 1830 bildade Kungl. Svenska Segelsällskapet under flera
årtionden sina samkväm. Även Neptuni-Orden firade stun-
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Utsikt över Strömmen mot Gamla stan vid mitten av 1800-talet.
Stockholms Stadsmuseum.

dom sin sommarhögtidsdag i grannskapet av Kungshamn och
lät 1812 uppsätta en neptunigaffel på ön Sverige. 8 Det finns
olika levnadsteckningar av gumman på Danmarksholme med
det gemensamt att hennes ålder något överdrivits. Enligt för
fattaren av Boo sockens historia, E. Alfred Jansson, bodde på
1820- och 30-talen torparänkan Greta Bjurström på holmen.
Hon avled där sommaren 1836 vid 92 års ålder.9
"Man viker af åt höger och befinner sig i Skurösund, om

slutet af granbeväxta brådstupor, mot hvars gula grundfot de
menlösa vågor förgäfves klättra. Det första som här möter
oss, är en död gädda, hvarpå sällskapet i förn finner sig föran
låtet ytterligare taga ett glas portvin. Medan blicken hvilar på
en vid högra löfstranden belägen enstaka koja, kallad Chris
tinedal, hvarest en gammal gumma på lifstid bor, tangeras ör
hinnan af ett kanonskott, som vänder blicken förbi en klädes
valk, Skuru herrgård och ett ställe kalladt Klinten, åt Skurö
bro, hvarigenom Bellman simmar, sedan han först derstädes
åt venster landsatt några "små köttknyten", dels lefvande i
kjortlar, dels ock nyslagtadt i handdukar, samt åt höger
'slängt käft' med en 'kötsens fiende', en fryntlig prestman,
klädd i tobakspung och dito pipa."

Anmärkning: För att underrätta om båtens ankomst till
flottbron vid Skurusundet avlossades kanonskott, så att upp
syningsmannen hann öppna bron. Detta bruk att salutera höll
sig länge kvar hos fartyg i kustfart; ännu på 1890-talet bruka-
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de Stockholmsbåtarna på Norrlandstraden vid första resan
för året hälsa med sina kanoner. Den omtalade klädesvalken
låg vid Lilla Björknäs i närheten av nuvarande Linds båtvarv.
Vattnet som drev valken kom från den ovanför belägna Glas
brukssjön. Skurubron byggdes av furutimmer vintern
1831-1832, på entreprenad av Immanuel Nobel. framståen
de konstruktör och far till den världsberömde donatorn Al
fred Nobel.
"En vattqvarn kallad Björknäs, visar åt venster sin dam

mande pudernacke med en vedstapel i flinten, medan Dufnäs
holme mitt emot skakar de friska grönskande lockar mot sjö
fararen. Från Dufnäs holme utskjuter, i form af ett dufslag, en
grönmålad brygga, hvarpå fladdra små vita dufvor i gröna pa
rasoller och nysa med de friska näbbar så oskyldigt mot Bell
man och de slaghökar, som slagit ned på honom. Ofvanberör
da kökspiga klänger nu från ångbåten, släpande med sig i an
letets svett sina tunga korgar, hvarefter kavaljererna ombord,
som derigenom får någorlunda andrum, börja rivalisera om
hennes lediga plats, ännu varm, som om en potatiskastrull der
på immat.

Sedan man återigen lagt ut och tagit afsked af bland andra.
en lutande majstång, som tycktes bevisa att midsommarnöjet
stått på klena fötter, är man i skötet af Trollerö sjö och berg,
en verkligt förtrollande nejd med rikt omväxlande naturskön
heter. På höger reser sig Dufnäs gård, hvaraf utmärker sig ett



drifhus för sitt något i Gotisk smak gående spåntak, allt om
kransadt af sköna ängar och skogslunder, men på venster tätt
vid ångbåten står en hög, brant och naken bergsklippa, djupt
begrundande, omedveten af en skönhet, som den endast ge
nom kontrasten äger."
Anmärkning: Blanche har felstavat Tollare. Författarin

nan Harriet Hjorth Wetterström nämner i sin bok om Utö att
det har funnits rövare i de branta bergen vid Tollare.!° Rövar
na försökte ro i kapp skärgårdsborna, så fiskebåtarna bruka
de gå fram i skock för säkerhets skull. Sägen eller inte. Lant
mätare A. W. Iggbergs ägokarta över Boo-godsen från I 826
upptar ett par mystiska namn på Tollarebergets sydsida
Jungfrupallen och Fläsklösan.
"Man färdas nu med Wermdön på venstra handen och har

på den högra Södertörn, hvars kuster ännu bära spåren efter
en för några år sedan öfvergången skogsbrand. En midt i far
vattnet uppskjutande holme bildar här tvenne smala sund, af
hvilka man färdas genomdet venstraochvarseblifver derefter åt
höger en gård kallad Fisksätra, som presenterar sig temmeligen
kal och soltorkad.Man är nu i Lennersta sund, hvarvid gården af
samma namn framställer sig, spridd, som husen i en by.
Midt framför stäfven reser sig nu ur vattnet en höggrön mur

med lefvande grantorn, hvilka tyckas sätta en ogenomtränge
lig gräns för färden, men oförmodat snuddar man af åt vens
ter in i en löpgraf och befinner sig vid Stäket. Sundet, ovanligt
smalt med blott 5 fots vatten, slingrar sig som en orm mellan
blomstren, åtskiljande Roslagen och Södermanland, och har
på flera ställen af de motsatta stränderna raserade vallar och
fästningsverk, minnen af grannen i Öster. Vid slutet af sundet,
som kallas Knapp hålet, och hvarefter Bosviken vidtager, ser
man på venster hand, eller i Roslagen, Bos Herrgård och Ka
pell, en nätt åttkantig byggnad med sin bredvid stående klock
stapel, samt på höger, eller i Södermanland, Kapellets kyrko
gård, hvars svartmålade staket skjuter upp och växer den
vackra strandens blommor och gräs öfver hufvudet, som för
gängelsen öfver lifvets beräkningar och fröjder."
Anmärkning: Den smalaste förträngningen i Baggensstäket
heter Knapens hål. Platsen har fått sitt namn efter uppsy
ningsmannen Olof Knaap, verksam som bomvakt vid Stäket
där han 1710 avled i böldpest.!!
"Den vid grafkorset dignande tanken uppblåses nu igen af

den vidsträckta Baggensfjärdens friska lifliga vindar. som nu
så mildt framskicka mot Bellman de ödmjukt krusande vå
gor. Flera karlar äro på venstra stranden sysselsatta med att
draga not, hvilket gifver oss anledning nämna, det ägaren till
Bo hotat stämma ångbåtsägarne, för det de, genom färderna
till Gustafsberg, bortskrämt fisken från hans stränder. Att
ångbåten är nämnde storfiskare en 'ful fisk', kan visserligen
vara möjligt; men att han kan blifva detsamma för ångbåten,
lärer likväl näppeligen låta tänka sig.

Nu förbivaggar man flera vackra ställen, såsom, på venster
hand; Kil, Gustafsvik och Vestra Ekdal; samt på höger Tjurs
vik, Färsta och Klubbudden; af hvilka Färsta, 2 mantal frälse,
presenterar sig ganska fördelaktigt genom vackra alleer, men
hufvudbyggnaden är obebodd, emedan ägaren bor i Norrkö
ping. Man färdas genom en gammal förfallen bro, för 5 å6 år
sedan förstörd af en storm, utan att man derefter ansett sig bö
ra återställa densamma."

6t,t25lant
Ungdomsbild av August Blanche (1811-1868) efter li
tografi av A. J. Salmson. Kungl. Biblioteket.

Anmärkning: Guldsmeden Magnus Dahlqvist, ägare till
Boo herrgård 1829-1848, blev av allt att döma störd av den
begynnande ångslupstrafiken. Blanche omnämner en raserad
bro. Där Farstasundet är som smalast fanns 1814-1835 den
na flottbro, vilken givit namn åt vår tids benämning Farsta
brohål.12 Farsta som namnform ligger nära fornsvenskans
Fare-stad, med betydelsen "platsen för färjan".
"Så är man nu omkring kl. 3/4 till 3 vid Gustafsberg, af

hvars höga och smakfulla byggnader ögat fröjdar sig, ehuru
sjelfva stället, såsom saknande vackra omgifningar, alltför väl
kan förliknas vid ett grannt ståtligt porcellinsfat utan någon
ting att äta på. Hvad som, näst sjelfva husen, fästade vår upp
märksamhet, var en mängd porcellinsgubbar och smärre ler
gökar, som, efter slutadt förmiddagsarbete och därpå intagen
middag, hvilade sina porcellinsben i gräset.

9



assie!"

Detalj av Skeppsbron med några av Stockholmsbåtarna på Norrlandstraden.
Foto ca 1860.

De flesta af passagerarne begåfvo sig nu till värdshuset.
vägledde af Hr. Bretzner, hufvudredare i ångbåtarne Bellman
och Drottningholm, samt för öfvrigt en spekulativ och myc
ket treflig ung man. Efter intagen middag, begaf man sig till
Bruket, hvarest Hr. Löjtnant Alström, Brukets verksamme
och skicklige disponent, hade den artigheten visa oss hela fab
riken.

Femton Engelsmän, af Bolaget förskrifna, hade i Novem
ber månad sistlidne år till Bruket ankommit, ehuru de först på
våren börjat arbeta, och ett helt annat lif derigenom spridt sig
bland de infödde arbetarne, hvilka oaktadt de i början, såsom
fallet vanligtvis är, prutat emot de nya förändringarna, små
ningom gifvit med sig och nu för intet pris skulle vilja bortby
ta det nya mot det gamla. Det var ett verkligt nöje att se, med
hvilket lif fabrikaterna fortskyndade hand i hand från flint
mjölet, som dammade ner vid ångmachinen, till påtryckning
en och glaceringen ofvan torkugnarna. En Engelsman, med
orörligt ansigte, men desto mer rörliga händer, drejade här till
skålen med en beundransvärd färdighet; der halftorkades.
svarfvades samma skål, hvarefter en liten 'lergök' gaf honom
det enda sinne, som på dess lott kunde komma, nemligen öron.
En främmande herre frågade, som vi hörde en svarfvare. om
han svarfvade ovala pjeser på samma stol som de runda, hvil
ket på ett naivt sätt erinrade mig historien om de 'fyrkantiga

10

borrarna'. Derefter besågo vi de färdiggjorda fabrikaterna och
gladdes på det högsta åt den lyckliga reform Bruket under
gått; de vackraste pjeser, både till materia och form, prunka
de för våra ögon, utan att gifva minsta rum åt utländskt före
träde.

Sedan man sålunda sett allt och deraf njutit, så mycket som
sig göra låter, af tomma fat, begåfvo vi oss till vår Bellman
igen, som precis på slaget sju stötte ut från Gustafsberg. Hvar
för detta ställe, som snarare ligger i en dal än på ett berg. icke
heldre kallas Gustafsdal, kunna vi ej förstå."
Anmärkning: Namnet Gustavsberg kan härledas till riks

rådet Gustaf Gabrielsson Oxenstierna som på I 640-talet var
innehavare av Farsta säteri på Värmdö.13 Vid ett enskifte
1815 styckades egendomen Farsta i två delar, varvid den öst
ra fick beteckningen Gustavsberg, medan området på västra
sidan behöll det gamla namnet Farsta.
"Den lugnaste afton slumrar på den guldskimrande vatten

ytan, hvarpå Bellman samm, under det att några muntergö
kar i förn, för att afhålla myggen, börja repartisera till en liten
'florshufva' och småpimpla nästan lika flitigt, som de ström
mingsfiskare vi förbiforo. Under allt detta skrider solen. verl
dens stora Omnibus med sin gula korg och sitt röda underre
de, småningom in i verldens vagnslider, hvarefter qvällens pa
truller, de ljusblåa dimmor jaga fram på sina skummiga skym-
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Hjulångaren "Drottningholm" avbildad i ett senare skede när den med namnet "Lyckeby" trafikerade Karlskrona
skärgård.

Akvarell av F. H. Flentzberg. Blekinge museum.

lar, nickande sitt verde åt bergens högvakter.
Man landstiger vid Logårdstrappan, vandrar förnöjd till

fredlig boning, lägger ena örat på örngottet, lemnande det an
dra vidöppet åt nattens tysta hviskningar och drömmer om
den vackra porcellins-koalitionen, med thy åtföljande 'guld
och gröna skogar'. -e."%

Försöket med ångslupstrafik i Saltsjön skulle bli en lyck
träff för snörmakare Bretzner. Skärgårdens topografiska för
hållanden medförde att "Drottningholm" och "Bellman"
snabbt slog igenom som trafikmedel. De upphörde sommaren
1842 med all trafik på farleden, sedan Gustavsbergsbolaget
nämnda år anskaffat en egen ångslup. "Bellman" gick däref
ter mot obekanta öden. "Drottningholm" såldes våren 1844
till Karlskrona, användes under namnet "Lyckeby" i passa
gerarfart tom 1847 samt skrotades slutligen 1855 i Åhus.14

Vår resa i tid och rum slutar här. Måhända kan berättelsen
stämma till eftertanke och begrundan. Allra helst som histo
rien upprepar sig. Pröva själv. Gör en resa i modern tappning
med "Gustafsberg VII" nu i sommar.

NOTER
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tavsbergs fabrikers arkiv, Riksarkivet.
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PROMINENTA
BESÖK

En grupp från tjeckiska LO med ordföranden, Carel Hoff
man, har varit på utbytesresa i Sverige. I besöket ingick
också en visit på Gustavsberg och den 15 maj kom LO
ordföranden Gunnar Nilsson och tjeckiska ambassadö
ren Pavel Dzunda ut hit med gästerna. Det blev besök i
fabrikerna, på Keramiskt Centrum, frågestund med Bo
Broms och Arne Johansson, lunch på Strandvik. Och vid
en kaffetår i solen utanför Cafeet överlämnade Carel
Hoffman till avd 205 från tjeckiska LO en souvenir, som
Arne Johansson tog emot. Ni ser den vackert målade
tunnan i Carel Hoffmans händer på bilden.

Gunnar Sträng har också varit här. Han kom hit med
hela sitt departement - 250 personer - den 9 juni. Resan
hit gick ombord på Gustavsberg VII, där "finansen" åt
lunch. Här blev visning av fabrikerna, där HPF tydligen
drog flest besökare. Men ett 50-tal gick en runda på SPF
och PLF. Keramiskt Centrum och Personalbutiken fick
också besök, naturligtvis. Efter förfriskningar var det dags
för återfärden. Som minne av besöket fick var och en sam
lartallriken SLOTTET TRE KRONOR med sej.

Foto på denna sida: Leif Andersson

Sture gick i pension
Sture Liljekvist började på fabriken som 13-åring och ar
betade här sammanlagt 47 år. En femårsperiod på40-talet
arbetade han för försvaret i Vaxholm.

Sture jobbade, som grovarbetare och snickare fram
till 1959 då han blev pressare på Badkarsfabriken och det
fortsatte han med fram till sin pensionering. Han avtacka
des vid en lunch på Strandvik av fabrikschef, fabriksin
genjör och förman. Direkt från lunchen hastade Sture iväg
till torpet i Dalarna för att få potatisen i jorden i behaglig
tid. Lycka till, säger vi, inte bara med potatisen utan med
en meningsfull pensionärstid

På bildenfr v Arvid Olsen (förman), Sture Liljekvist och
fabrikschefen Bengt Bram.
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Intressant konst
på Blå blomrummet

Tom Krestesen och Torsten Renqvist - två nacka
konstnärer har ställt ut måleri och grafik resp skulptur i
Blå blomrummet på Keramiskt Centrum.

Båda började sina konststudier i Danmark. Tom K,
som är född där, på Århus Tekniska malerskola 1944
och Torsten R på Otte Skölds målarskola i Köpenhamn.
Vid flera målarskolor har båda studerat. Många ut
ställningar i Sverige och utomlands har dom bakom sej
och på många museer är dom representerade.

Sun Axelsson säger bl a om T K i en artikel Mörker
och ljus i Paletten 4/74: "Jag tycker att Tom Krestesen
har nått en imponerande medvetenhet och lyckats visa
den i ett klart måleriskt språk, som är aktuellt i vår tid,
som i djupaste mening är mänskligt och engagerande
och därför också politiskt. Tavlorna blir meddelanden
från det inre hos målaren till det inre livet hos betrakta
ren."

Philip von Schants säger om T R i förordet till Moder
na Museets katalog nr 115: "Torsten Renqvist har all
tsedan debuten i kraft av sin originalitet, intelligens och
sturighet haft en sällsynt auktoritet i vårt konstliv.
Med stigande beundran har jag sett hans konstnärsskap
växa och djupna till synes helt oberört av omvärldens
jakt efter ständigt nya kostymer. - I fallgroparna finns
mycket att hämta - orden är Renqvist egna. Kanske är
det denna insikt, som gör hans konst så frisk, hans lös
ningar så avväpnande."

Göran och draken - en träskulptur i målad asp av Tor
sten Renqvist, där en tidig barnteckning varitförebilden
till draken. T. h. därom en målning av Tom Krestesen
och därunder ett av porträtten i hans svit "De övertyga
de".
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I Dan Anderssons
finnmark
Jag vill hem till dalen vid Pajso
till det gräsliga kärret vid So.
Där skogarna murgrönsmörka
stå i ring kring mossig mo,
där starrgräs i ånga växer
vid källor som aldrig sina
och där växter väva i jorden
sina rötter silkes.fina.

Kanske skrev skalden denna strof på sin ombuds
mannafärd för nykterhetsrörelsen eller under sin vistel
se på Ny Tids redaktion. Jag vet inte men gissar, att den
blev till i Skattlös berg i finnmarkens skog vid minnet av
skaldens "längtande vekhet" under oroliga vandringsår.
Den som en gång fått dessa trollskogar, djupa dalar och
evigt blånande berg på näthinnan bär med sig synerna
varthän vägarna bär.

Söndagen den 23 maj besökte Gustavsbergs Scenstu
dio, Brunnsviks Folkhögskola på inbjudan av rektor
Sven Olsson, som också bjöd på en utmärkt guidning i
Dan Anderssons finnmark. Scenstudion gav sin mest
framgångsrika satsning genom åren, Dan Anderssons
programmet, i skaldens egen miljö, på Gungholmen vid
Pajso älv. Publiken, en sexveckorskurs, var sakkunnig,
engagerad och entusiastisk inför våra fina amatörers
Dan Anderssons tolkningar. En verkligt bra föreställ
ning, den 23 :e i ordningen och än väntar flera inbokade
uppträdanden.

Brunnsviks Folkhögskola har ju alltid stått för oss
som folkhögskolan nummer ett. Karl-Erik Forslunds,
Dan Anderssons, Alf Ahlbergs skola, som alltid haft en
ständig kö av elever och aldrig vetat om någon folkhög
skolekris. En skola, som också följt med sin tid och har
utbyggd Barnstuga, som tar hand om barnen medan för
äldrarna går på kurs, Conny Möller leder den verksam
heten. Brunnsvik är en folkrörelseskola och bakom den
står LO, KF och ABF samt även fackliga organisatio
ner, kommuner och enskilda personer.

På bilden överst ser vi Luosastugan, där Dan Anders
son bodde några år hosföräldrarna. Han diktarlya var
ett vindsrum. Stugan är nu museum och Anton Hedlund
förestår samlingarna och berättar om skalden.

Skolan, där Dansfar var lärare och där han växte upp,
är riven. En minnessten är rest på platsen.

Vid Pajso älv, i vänligt sommarvädet och med intresse
rade lyssnare från hela landet, sjunger, spelar och de
klamerar Scenstudions amatörer. Edla Sofia



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Nu har Farstaviken försvunnit
med glada optimistjollar, familjetyngda motorbåtar, ler
skutor från Cornwalls kust och Gustafsberg VII på som
marresa. Den försvann från min fönsterutsikt - Gula
Byggningens sydvästra gavel. Från fredag till lördag i
lövsprickningen när almarna krängde på sig vårgröns
kan och skymde viken för min blick. En grön vägg skil
jer mig från det vatten, som är min tröst i min längtan till
havet, men jag vet ju, Farstaviken finns där evig och
trygg och lyser som en blå skugga mellan lövmassorna.

Livet har sina gränsmärken
Vi uppnår jämna tiotal och det känns som att kliva över
en tröskel och det man lämnade då kommer aldrig åter.
Ingen återvänder till det som varit, annat än i sitt minne.
Egendomligt nog försvinner respekten för åren med ti
den. Vid trettio känner vi oss urgamla och citerar gärna
Gabriella Mistral, "nu är jag trettio år, min mörka tin
ning har dödens askfärg redan kommit åt", vilken tanke
i livets sommarmorron. Vid fyrtio tyngdes åtminstone
jag av vetskapen, att ha blivit den medelålders kvinna,
som massmedia beskrev som ett grådaskigt, olönsamt
väsen. Vid femtio får man en viss pondus av mognad
och finner att man betraktar omvärlden med överseen
de. Någon gång med en snabbt försvinnande förtvivlan
över att livet kanske gått förbi med alla sina möjligheter.

Vid sextio - min erfarenhet av den tröskeln är ny som
en månskära - då upptäcker man att livet för pina och
död, just har börjat. Här skall arbetas, forskas, skrivas,
undersökas - räcker tiden till för allt som rinner till? Nu
hör jag min gamle far muttra från stenhuggarnas him
mel, "när kvällen kommer får lathundarna brått". Visst,
det ligger alltid någon mening i gamla ordspråk, men ar
betsaptiten är befriande och en stimulans att glädjas åt.

Tjugo år var inget gränsmärke
när det begav sig i mitten på trettitalet för min genera
tion, men tjugoett var det. Den tjugoförsta födelsedagen
var en märkesdag för många generationer. En dag som
vi grymt lurat dagens ungdom på - myndighetsdagen,
efterlängtad med sitt skimmer av nyvunnen frihet, obe
roende och vuxenhet. Man fick rösträtt, motbok, rätt att
finnas till och att yttra sig i vuxna församlingar och att gif
ta sig utan föräldrars medgivande.
När dagens ungdom når tjugoettårsåldern har de

länge smakat frihetens sötma och upplevt det mesta som

är värt att uppleva. Det enda den övermätte kan sakna
är lyckan att få tillfredsställa verklig hunger.

Fördelen ellernackdelen,
välj det som passar, är att livet upprepar sig i stort som
smått när man hunnit fram till ett större antal gräns
märken. Tonåringarna som reagerar snabbast och kän
ner vart vinden blåser redan vid den första dallringen i
luften, traskar runt i kläder lika dem som vi slet ut för de
cennier sedan. Helst skall de se lika slitna ut, som våra
snart gjorde av nödvändighet. Det fabricerade trasmo
det är en förolämpning mot dem som lider brist i värl
den. Den naiva grymheten är outhärdlig och svår att för
svara sig emot.

Det är inte bara modet som går igen
Har ni varit på sammanträde nyss? Det har jag och jag
blir ofta irriterad till förbannelse. Här kommer en välut
bildad ordförandegeneration och återinför den låsta
sammanträdesformen vi minns från mellankrigstiden.
Den som effektivt tystar "gräsrötterna" och tillåter, för
slagsvis tio procent av de församlade att yttra sig. Pro
centsatsen varierar med det antal deltagare, som kan for
mulera sig på det högfärdsgalna sammanträdesspråket.

Här vid Farstaviken
införde Artur Teglund med hjälp av Gösta Dahlberg en
mjukare sammanträdesform i slutet av fyrtitalet. Heder
åt dem för det. Det var i sin enkelhet ett gott sätt att
bredda demokratin. Att få alla i en församling att delta i
besluten och känna sig delaktiga av en gemenskap är en
stor sak och nödvändig för trivseln. Vi skall inte efter
sträva medbestämmanderätt för ett invigt fåtal, utan för
alla. Låt oss erkänna - jag gör det härmed - att vi
skrattade åt och drev en del med "den lyckliga fabri
ken", men det var med det begreppet som en gång Lotta
Svärd, "mycket tordes hon skrattas åt, men mera hedras
ändå". Att ge sig tid med den enskilda människan och ge
stöd åt hennes självkänsla ger gott resultat på sikt.

Med livets eviga kretsgång i åtanke
kan vi kanske vänta oss att också mjukheten i umgäng
et kommer tillbaka. Kan vi påskynda den återkomsten,
så låt oss anstränga oss för det innan den vänliga "Gus
tavsbergsandan" fryser sig till döds vid Farstaviken. Vi
kan hämta kraft under sommaren den sköna.

Edla Sofia
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Ett midsommar-
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minne
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Det är tidigt på Midsommaraftons morgon 1975. Jag
ligger i lillstugan på Runmarö. Dagen före hade jag varit
nere vid Farfarsskären mot Munkö och fiskat abborre.
Jag drömmer om hur flötet dök som Tulit sa och jag drar
upp en massa med abborrluringar. Jag vaknar av att det
knackar på fönstret. Jag går upp och öppnar. Utanför
står Sven Johansson, gustavsbergare med stuga på Ris
selön. Vi hade kommit överens att han skulle hämta mej
kl 5 för att åka ner till Munkön och titta på Guckuskon.
Under tiden som jag rakade mej och kokade tevatten
pratade vi om gemensamma minnen från tiden vi var ar
betskamrater på tryckeriet på 30-talet. Vi talade om
Knallen, som vi fick hämta vatten åt på måndagsmor
narna, då han var mycket törstig, han hade väl ätit myc
ket salt sill under helgen. Om Gunnar Eriksson och Fis
karkalle, som aldrig gick att överträffa. Han hade ju sin
Malma Storsjö att ta till när vi vart för svåra. Om hur vi
en påskmorgon var upp i Kvarnsjön och tog ett par gäd
dor, jat tre stycken och Svenne en. Det är ju preskribe
rat, som skattesmitarna säger, så det kan man tala om
nu.

Vi gick genom skogen ner till sjön. Det doftade ännu
av nattviol och småfåglarna höll sin morgonkonsert.
När vi kom ner till båten låg två snokar och solade sig på
en berghäll intill. Dom rann ner i vattnet och simmade in
i vassen. Solen stod redan högt på himlen och sjön var
alldeles spegelblank, tärna jagade småfisk efter stranden.

Vi styrde ut mot Munkö. Mångabåtar låg efter strän
derna. Allt var lugnt och stilla, man sov ännu. Men på en
båt inne i viken vid Munkö stod en man vid relingen och
"bytte vatten på Guldfisken" eller lät sitt vatten, som
man också säger. Vi drog opp båten och gick i land. Vi

Text och foto Hilding Engströmer
Layout Jan Calderon



Forts: Ett midsommarminne...

gick på slingriga stigar, genom kärr och moras. Det gick
inte fort, det var mycket att titta på. Mycket blomster,
Adam och Eva, Gullviva, Liljekonvalje, Svärdsyssla,
Rödblära m m och mängder av småfåglar. Vi fortsatte
stigen fram, rundade ett berg och där under stora gra
nar och askar i sankmarkerna stod den Gudomliga! Vi
stannade som i andakt. Jag hade aldrig sett Guckoskon
förr. Den var speciellt kraftig efter den gynnsamma vå
ren. Vi räknade till ett 25-tal blommor i en ragge och till
och med två stycken blommor på samma stam. När den
största hänförelsen gått över plockade jag fram kame
ran. Men vi hade fått otrevligt sällskap i den fuktiga och
varma luften, massor av mygg. Svenne fick stå över mej

och slå med en ruska hela tidenjag fotograferade. Efter en
timma måste vi fly därifrån.

Vi åkte hem till Svenne på Risselö, där hans fru Mar
git bjöd på kaffe och Svenne dagen till ära på Cognac. Vi
gick omkring på hans tomt och tittade på blomsterprak
ten, som inte var sämre än på Munkö. Berghällarna lys
te gula och röda av fetknopp och gräslök. Hällarna, som
här innehållet mycket kalk, är av vattnet urgröpta i run
da skålar eller "å la grecque"mönster. Från tomten ha
de vi utsikt över Boholmen och hela Nämdöfjärd. En
svag bris blåste och motor- och segelbåtar hade vaknat
till liv. På kobbar och grynnor utanför hade ejder och
skrake krupit upp för att vila och sola sej.
Detta var en midsommarafton jag aldrig kommer att

glömma. Jag hoppas att jag får uppleva den på nytt i år.

Välkommen till skärgården
även nästa sommar

Du älskar skärgården, jag älskar skärgården, vi åter
vänder dit sommar efter sommar. Vi har våra egna
smultronställen: badplatser, naturhamnar, öar, vikar
och utsiktsplatser. Vi gläds åt renheten, friskheten, skön
heten i naturen som omger oss. Att få behålla skär
gårdsmiljön tycker vi är en självklar sak. Vem vill inte
det?

Men är det inte så trots allt att både du och jag har på
verkat, påverkar och kommer att påverka miljön runt
om oss, kanske genom obetänksamhet, kanske genom
bristande information eller kanske av slöhet. Vi skräpar
ner runt omkring oss, utan att egentligen vilja göra det.
Och vi kan göra det på en mängd olika sätt, utan att vi
tänker på det.

I sommar kommer skärgården på nytt att invaderas
av hundratusentals människor, för att bada i det allt re
nare vattnet eller på andra sätt njuta av upplevelser na
turen bjuder på. Det är något av en självklarhet att få ta
skärgården i famn när industrisemestrarna börjar, Och
den skall ligga där lika vacker som året innan. Så tycker
alla.

Men det lilla "smultronstället" kanske är delvis för
stört, nersnaskat, glassplitter, sönderbrända klipphällar,
plast, kapsyler, oljespill mellan stenarna. Vem har gjort
detta?
Kanske du eller jag. Av obetänksamhet, eller var det

av slöhet. Bristande kunskaper i hur man umgås med na
turen. Vi måste skärpa oss, både du och jag, om vi skall
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få återvända till samma skärgård nästa sommar. Skall vi
gå igenom några enkla regler, än en gång, innan som
maren riktigt har börjat.

Sjön gillar ej sopor
Du har ankrat upp i din vik. Du kanske skall bada. Eller
bara njuta av tången som vajar fram och åter för den lät
ta sjöhävningen. Men det är något som inte stämmer.
Det glittrar och blänker på botten. Vem har varit här och
gjort intrång i tångskogen? Du dyker ner för att forska
ut, och finner ett buckligt kastrullock av aluminium.
Förmodligen nån som "tappat", och tänkt att locket för
svinner nog med tiden. Men det funkar inte riktigt på det
sättet. Så här är det:

Allt fast avfall, som i det här fallet kastrullocket, för
intas inte från det ena året till det andra. Tvärtom, det
kan ta årtionden, århundraden innan naturen lyckats eli
minera det som inte hör hemma där. Och under tiden får
du "njuta" av nerskräpningen, om du inte gör något åt
den. Till fast avfall räknas tex ölburkar, glasflaskor,
plast, konservburkar, ja så gott som alla förpackningar.

En del avfall bryts ner lite snabbare, t ex matavfall,
papper, latrin och liknande. Visst kan naturen bryta ner
dessa ting i små mängder inom något år utan att miljön
förstörs. Men du vet ju själv, när du ligger i en liten vac
ker vik tillsammans med andra båtar, där somliga an
vänder vattentoaletten, sätter sig bakom buskarna upp



på stranden (dom kunde väl gräva ner det) eller kanske
kastar matavfall överbord, vad äckligt det är. Naturen
tål inte vad som helst.

Lägg därför alla sopor i plastpåsar och knyt till dem
ordentligt, så slipper du eventuell lukt. Stuva undan dem
på lämpligt ställe i båten och förvara dem där till dess du
kommer till en större hamn eller en plats där det finns
soptunnor. I skärgården finns det flera hundra platser
där sopmajor med toalett och soptunna väntar på dej.
Låt inget gå överbord så mår naturen och vi bra.

Allemansrätt ochfågelliv
Har du tänkt på att varje liten kobbe, varje skär, holme
eller ö ägs av någon. Det finns alltid en ägare. Men än
dock så får både du och jag ankra upp (på ordentligt av
stånd från eventuella boningshus) och gå omkring och
njuta av naturen. Det tycker vi är en självklar sak. Alle
mansrätt kallar man denna frihet att fritt få röra sig i
markerna. Men det är en frihet under ansvar, d v s vi ska
uppträda på så sätt att naturen inte tar skada. Genom

, nerskräpning, genom att störa fågelliv och äggkläck
ning, genom att bryta kvistar och sällsynta blommor el
ler genom att göra upp eld på olämpliga ställen. Det sista
är ett speciellt problem, som kanske inte så många har
tänkt på. Många vackra slipade hällar har blivit för
störda i skärgården genom att man gjort upp eld på dem.
De spricker sönder av hettan. Kvar finner du stenflisor.
Hällarna är vackra skapelser ifrån vår istid, för
10 000-15 000 år sedan och skadorna kan aldrig repa
reras. Elda därför i strandkanten påjordmark eller bland
stenar, om du nu måste göra upp eld. Använd helst en
grillåda. Gnistor flyger lätt iväg och din ö kan bli öde
lagd på kort tid. Är elden värd den risken?

'---"" ..,'-<., v"'--"_,<_,<..> ,__,__, ~

Ha1 Strandenp.}
Elda aldrig på klipp- eller sten
hällar. Berget spricker. Elda i san
den istället. Och ta med dig mat
resterna hem efter måltiden.

Håll StrandenRen
Den gamle och stranden
Det var några år sen. Tio, femton kanske. En händelse
jag inte glömmer. Så här var det: En sommareftermid
dag kommer jag sakta in i en väl skyddad vik för att ank
ra upp och ta mej ett bad, äta litet och njuta av somma
rens dofter. Jag är ensam så när som på en liten öppen
träbåt längre in i viken. Jag lägger till, beslår segel och
börjar förbereda en liten måltid då mitt intresse fångas
av en äldre vithårig man som framåtböjd går och plock
ar, vad vet jag ej, något på stranden. Han går där stapp
lande bland strandstenarna och jag kan inte stävja min
nyfikenhet, utan hoppar i land och närmar mig den gam
le. Vad samlar människan på? Döm om min förvåning
och häpnad när jag får se att skräp, förpackningar, tom
buteljer etc är föremål för mannens samlarintresse. Först
blir jag full i skratt, därefter generad. Jag hjälper honom
med skräpet. Stranden blir städad. Och jag har fått mig
en god läxa.

Hur vill du ha det?
Rent och fint eller skräpigt och äckligt? Du får vara med
och välja hur du vill ha ditt smultronställe. Allt kan inte
regleras genom lagar och förordningar, pekpinnar och
förmaningar. Du måste ta ställning själv och bestämma
dej för i vilken miljö du föredrar att leva. Visserligen sat
sar myndigheterna, d v s stat, landsting och kommun,
stora belopp på att skapa en renare miljö. I skärgården
bl a med sopmajor, toaletter, information och upplys
ning, men det räcker inte. Även du och jag, hur obetyd
liga vi än uppfattar oss, måste praktiskt ta del i detta ren
hållningsarbete om vi vill ha våra smultronställen kvar,
så som vi vill ha dem.

Det är den enskilda människans naturvårdsansvar
som bestämmer hur skärgården ska se ut i framtiden.

Sköt om skärgården, så sköter skärgården om dig!
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Här en skiss av den nya restaurangen i DOMUS. På 206 kvm kan man ta emot 166 gäster (tidigare 74). En mjuk
grön matta, tillsammans med storafönster ger ett intryck av att man sitter ute i naturen. Även om den stora parke
ringen med alla bilarnafinns där kan man höja blicken och möta denfina trädridån, som är vacker både lövad och
kal. Inredningen i övrigt har mycket orange i sej och det ger ettfriskt intryck. Restaurangenfyller säkert ett stort
tomrum.

DOMUS UTVIDGAR
NY RESTAURANG

Vårt Domus har för andra gången i sin 12-åriga tillvaro
utökats - från 4.900 till 7.800 kvm denna gången - till
stor glädje för dom som jobbar där framför allt. Men
också vi som är kunder (och medlemmar) tycker att det
har blivit bättre på många sätt.

Sedan i höstas har det byggts bakom träplanken
Den 24 maj var det klart för invigning av den första

etappen i tillbyggnaden. Resten beräknas bli klar i okto
ber. Detta var den tredje "invigningen". Förra gången

gällde det den utvidgade livsmedelsavdelningen med sin
fina delikatessdisk bl a, som var klar våren 69 och för
sta gången, Dagen D, då det nya varuhuset invigdes och
Anton Koch klippte av det blågula bandet 1964.

Att det blev ombyggnad berodde dels på att restau
rangen var för liten och svårarbetad, att utrymmen för
lager och inlastning var för små. - Den nya livsmedels
lagen kräver tex större kylutrymmen bl a. Personalut
rymmena var inte heller tillfredsställande, som dom var.
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Den nya tillbyggnaden vid innerparkeringen - i två
plan - har fått ett fint tillskott för gustavsbergare och
gäster - den nya restaurangen! Den ligger i övre planet.
Där finns hiss och handikapvänliga toaletter.

I omedelbar närhet till restaurangen finns ett sam
manträdesrum med skjutvägg, som kan tas bort när man
behöver större utrymme. Rummet kommer först och
främst att användas vid personalutbildning och för för
troendevaldas sammanträden och liknande.

Men man kan också använda denna del plus restau
rangen vid större abbonnemang och fester. I övervå
ningen finns också kontorslokaler och större personal
utrymmen.

Till varuhuset kommer man naturligtvis in genom en
automatisk dörr. Och det är ju bra, när man hämtar sin
vagn - alldeles utanför ingången. Inte som det ryktades
en bra bit ut på parkeringsplatsen. Här finns utanför
kassorna förutom information, kundtjänst, tidnings- och
tobaksförsäljning en del nyheter som service för skolag-

ning, slipning av saxar och knivar och nyckeltillverk
ning - och naturligtvis tomglasåterlämning.

Inne i varuhuset är det sej väl ganska likt. Man har
fått större tomma golvytor. Det blir inte så trångt! Och
naturligtvis finns det en del nyheter också. "Bagarstu
gan" är en nyhet som också ger lite underhållning till
kundernas förnöjelse. Brödet kommer djupfryst till
stugan och när det tinat en aning, sätts det in i ugnen och
gräddas och man kan själv se att brödet är pinfärskt, när
man köper det.

Många har väl vid det här laget varit och tittat på ny
heterna och blivit nöjda, ska vi hoppas. Tack till alla som
jobbat så att det blev klart till den stora sommarinva
sionen!
Projektör har varit KFAI AB och Anders Diös har

byggt. Och när allt är klart kostar det hela 6 milj. kr -
inventarier inberäknade.

Margareta
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Pensionär i Gustavsberg

Pensionärsföreningen har alltid välbesökta samman
komster. Här är det MHF som presenterar ett trafik
program.

"Jag har aldrig haft det så bra som nu", sa' en pensionär
till mig häromdagen. Han hade jobbat i 50 år och upp
levt tider, då det varken fanns redig pension eller verklig
socialhjälp. "Men jag gillar inte att man nu ser oss som
en udda grupp i samhället, som ägnas välgörenhet."

Visst hade han rätt i många avseenden och nog blir
man förvånad ibland, när man på sina håll bjuder oss
pensionärer välvilja bara för att vi uppnått en viss ålder.
Tack och lov att vi kommit ifrån den tiden, då man gjorde
särskilda i och för sig då lovvärda insamlingar för att kun
na dela ut en "julfemma", så att "de gamla skulle veta att
de inte var bortglömda". Numera har folkpension och
ATP gjort oss nästan lika delaktiga i välfärdssamhället
som övriga. Fritidsnämnden ge oss sin medverkan, lik
som den gör för andra föreningar. Nyligen inbjöd fack
föreningen till informationskväll med underhållning och
supe. Det uppskattades givetvis, mest dock de upplys
ningar vi fick om kommunens nya ansikte och de kommu
nala spörsmål och initiativ som låg på programmet. Vi
kände oss som medverkande, och hoppas att en dylik in
formationskontakt hädanefter blir årlig.

22

Vår pensionärsförening vill vara självständig och ak
tivera sina medlemmar i lätt motion, i studiecirklar, dis
kussioner om samhällsproblem, utflykter och resor.
Visst har vi våra begränsningar och handikap, som gör
att vi stundom behöver service med tillsyn och vård. En
del är ensamma och behöver kontakt. Det gör samman
slutningen meningsfull, utöver samgåendet för att beva
ka pensionärernas rättigheter i samhället.

Vi tar gärna emot ett och annat bidrag för vår verk
samhet, men vill å andra sidan inte bli satta under för
myndare, eller vara föremål för sånt som verkar själv
god barmhärtighet. - Det är väl en utopi just nu, men
jag håller med redaktören för KF:s tidning "VI", att det
måhända vore bättre för vårt människovärde att pen
sionerna vore så tilltagna, att vi t ex inte skulle behöva
hänvisas till vissa dagar för att få åka med rabatt. Pen
sionärer ska betraktas som fullvärdiga - och därmed gi
vetvis fullt betalande medborgare - med samma rättig
heter och skyldigheter som andra i samhället. - Handi
kappsåtgärder därvidlag ska vara rejäla och som natur
lig service.

Många ansvariga är alltför osmidiga i sin attityd mot
en anställd som nalkas pensionsåren. En och annan tro
tjänare borde fått arbeta ännu några år i sitt yrke. Mång
en pensionär är vitalare vid 70 än andra kolleger vid 60.
Chefer, konstnärer, läkare, ja också politiker, har för
månen att själv bestämma över sina vidare insatser inom
arbetslivet - men för de flesta finns ofta inget annat al
ternativ än att gå. På fabriken hade vi faktiskt en gång
den ordningen att en pensionär fick avtrappa sina insat
ser fram till deltid. Med pension blev hans inkomst lika
som förut - och hans egenvärde stärktes. - Jag förstår
inte varför man inte i allmänhet tar vara på den erfaren
het och den yrkeskunnighet, som en pensionär kan be
sitta. Han kan ha mycket mer att ge - och vill inte bara
sitta på åskådarplats. Har han ambitioner söker han an
nan sysselsättning. I varje fall får han u fortsätta i sin gam
la sångkör, musicera som förr, och engagera sig poli
tiskt. Och har ju alltjämt förtroendet att få rösta - så
länge ingen hittar på att man är för gammal också för
det.

Skönt är att erfara att deltidspensionstanken åter bör
jar intressera företagare. I en av de arbetsgrupper, som
nu studerar de äldres problem, ansågs delpensionsrefor
men som en ren fördel för företagen och en möjlighet att
behålla fler av de yrkeskunniga äldre under en konjunk
tursvacka, och vid vändning mot högkonjunktur slippa
importera arbetskraft. I varje fall har man kvar folk som



Pensionären och fritiden
Som pensionär får man mera fritid - och det kan va

ra problem för den, som vants vid verksamhet, att finna
lämplig kompensation. Sticka, virka, prydnadspyssel,
slöjd och annat är väl knappast annat än terapi. Det har
hänt att en av träarbete utsliten pensionär erbjudits trä
slöjd som terapi. Ja det är ju inte lätt att finna ideer, eller
förstå äldres intressen, behov och önskemål. Men många
skulle vara glada att få användning för sin kunskap.
Bland pensionärerna finns ju folk som kan olika hant
verk, elektriker, målare, modellbyggare, snickare, me
kaniker, trädgårdskunniga, arbetsledare, husmödrar,
kontorister, språkkunniga, skrivare m fl, förmågor som
borde åtminstone tillvaratas inom samhället och bland
dess föreningar. Arbete åt alla bör gälla alla, så länge de
är arbetsföra och intresserade av att göra en insats.
Från och med juli i år får man ju folkpension vid 65 års
ålder. Samtidigt har man lagligt infört chansen till del
tidsarbete och uppskjuten pension. Den reformen var
klok. När min pappa fyllde 50 fick han en käpp - vis
serligen med silverbeslag - att stödja sig på. Han var
vital intill 84.

För pensionärerna gäller som sagt att se till att de in
te sätts på undantag, att man söker behålla kontakten
med andra åldersgrupper, att man bevakar sina förmå
ner och låter höra sina önskemål - liksom man vill full
göra sina skyldigheter och vara med om samhällets fort
satta uppbyggnad. Instiftandet av ett kommunalt pen
sionärsråd, som remissinstans och rådgivande organ i
pensionärsfrågor, är ett arrangemang som vi hoppas på.
Antalet äldre ökar i mycket snabb takt, och myndighe
terna får därför nya problem i fråga om bostäder, servi
ce, handikapphjälp, affärer och annan service. Där vill
pensionärerna inte bara vara en referensgrupp.

På tal om Pensionärernas Riksorganisation, till vil
ken vår förening är ansluten, vill jag bekräfta att vi är
rätt förargade över ett angrepp mot PRO i Sveriges Ma
gasin i TV för en tid sedan. I en broschyr, som redige
rats och utgivits av Wezäta, och där PRO visserligen
medverkat med redogörelse för sin verksamhet, före
kom några uppsatser - tydligen skrivna av ungt folk
med vårdarinstinkt i blicken - som i vissa stycken var
larviga, vilket också pensionärerna själva konstaterat.
Men Lis Asklund reagerade argsint mot PRO, och visa
de en underlig illvilja. Hon förmodade att PRO inte skul
le få många nya medlemmar av 65-årskullen. PRO tilläts
inte att ingå i svaromål. Under kvartalet anslöt sig
12 000 nya medlemmar - i Gustavsberg ett 50-tal - och

Gustavsbergspensionärsförening
som kan fira 25-årsjubileum nästa år har snart 300 med
lemmar. Ett 100-tal är mycket aktiva - pensionärer om
kring 90-95 år är trogna på våra möten, och vid våra
utflykter och vandringar i sevärda kulturbyggnader,
hänger också handikappade med, i glädje och gott hu
mör. Flera från Gustavsgården brukar komma till våra
sammankomster. Föreningen hade årsmöte den 13 april.
På programmet stod Hildings intressanta diabilder från
"Gustavsberg förr och nu", och därtill vackra färgbil
der av "skärgårdens blommor". Varierande program
bjöds under det gångna året vid 7 tillfällen. Dessutom
gläds många alltid åt fabrikens Luciafest och SMU :s
grötfest kring julhelgerna. - Ur verksamhetsberättelsen
kan vi notera ett 70-tal deltagare i motionsgymnastiken,
studiecirklar i litteratur och hobbyarbeten. Flera med
lemmar har deltagit i av PRO och andra organisationer
ordnade kurser, för vilket anslag finns att få hos PRO,
från vår fackförening i Gustavsberg, liksom ur pensio
närsföreningens egen kassa. Vi får bidrag årligen från fa
brik och kommun. Gamla "Klubben" skänkte kvarva
rande 600:- till oss, och många andra föreningar har
bjudit oss på kaffe eller givit gåvor till vår tombola. Våra
förtroendemän - jag vill särskilt berömma våra tre kvin
nor i styrelsen, ordf. Anna, kassör Vera och vice ordf.
Ester - gör ett duktigt arbete på alla områden. Medlem
mar i föreningen skänker stadigt handarbeten m m till in
terna lotterier. Vår årligatombola ger oss ett fint till
skott. Så inte är vi fattiga - men tack i alla fall för kaffe
tåren! - Just nu ger sig ett antal cirkeldeltagare i ämnet
"Norge" iväg per buss till det vackra grannlandet. I maj
gick två busslaster av pensionärer från vår förening på
en heldagstur till Östergötland och Vadstena. I juni går
färden ut i Roslagen. I augusti bär det av till Eskilstuna
med omnejd. - Acke Eriksson, vår 78-årige och späns
tige motionsledare, hade nyligen ett 50-tal medlemmar
på vandring med frågesport bortåt Älgskogen - på all
män begäran ska dylika vandringar kring Gustavsberg
bli en institution. - Studiecirklarna, slutligen, avslutade
säsongen med en intressant informationsutflykt till LO:s
Hasseludden.

Landstinget och Kommunförbundet satsar nu myc
ket pengar på en brett upplagd undersökning fram till
1979. Vetenskapsmän, socialarbetare och andra kloka
människor ska i grupparbete penetrera de äldres villkor,
och tänka över vilka förbättringar som bör vidtagas. Re
sultaten av de lärdas överläggningar ska sedan följas av
studiecirklar inom resp. kommuner. Till det ska vi nog
återkomma! Välkommen som medlem! Avgiften är bara
12 kronor om året. Gösta Dahlberg
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kan göra insatser som yrkesutbildare, och föra de äldres pensionärernas folkrörelse har nu 300 000 medlemmar.
erfarenheter vidare till den nya och unga arbetskraften.



••MOLNTORPSGLIMTEN
Veteranhyllning
Den 24 maj 1926 anställdes 15-årige Emanuel Nilsson
vid dåvarande Mölntorps Verkstäder AB. FEMTIO ÅR
SENARE är förrådsman Manne Nilsson fortfarande
kvar i företaget, vilket givetvis uppmärksammades av fa
briksledningen, som genom platschefen överlämnade en
minnesgåva samt blommor. Vi får anledning återkom
ma med en avskedsintervju, då "jubilaren" går i pension
i samband med årets semester!

Studiebesök
Tvenne busslaster arbetsledare från Gustavsberg har
gästat oss. Via nyförvärvade Haga Tegelbruk utanför
Enköping, tog sig resenärerna en titt på vår produktion.
(För den ena gruppen blev resan "extra" minnesrik, då
man. under hitresan råkade ut för punktering, vars följ
der lyckligtvis stannade vid smärre justering av tids-
schemat!) Efter visningen intogs supe på Kolbäcks
Gästgivaregård.

Kändisfotboll
Från lokalplanet bör rapporteras, att det s k TV-laget i
fotboll gästade våra trakter den 25 maj. Visiten gjordes i
samband med en dust mot Lions Club i Kolbäck. Hem
malaget stretade emot bra matchen igenom men för
mådde inte förhindra gästerna, med bl a Thore Skog
man, Lennart Jelbe, Frank Ström, Rolle "Hooonååm"
Stoltz och Kurt Andersson, att vinna uppgörelsen med
2-0.
Lions' har skaffat sig gott anseende i vår bygd, inte

minst såsom stödjande faktor för idrottsklubbarnas ung
domsverksamhet. Nytt publikrekord, 1.500 betalande
åskådare, lockade de namnkunniga gästerna. Dessutom
fick åtskilliga hundratal autografjägare sitt lystmäte
bland de populära idolerna, som spelade sin 257:e väl
görenhetsmatch !

L. Johansson

Veteranen Manne Nilsson harjust harangeratsförfem
tio års tjänst av Lars Lundberg. Överlämnandet skedde
framför en annan veteran, en s k räckhammare, som
Manne arbetade vid till i början på 40-talet. (Då stod
bl a spiralborrar på tillverkningsprogrammet!)

Roger Uppling representerade ensam men stark Gus
tavsberg i duellen med TV-laget. Härföre kickoff med
Roland Stoltz och förbundsdomaren Ingwar Lindgren,
Arboga.
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Här är det nya sommarhuset vid Södersved. Om det skulle bli en regnig och sval sommar
som vi naturligtvis inte önskar oss - så har alla daglägerbarnen en tillflykt och kan göra
saker inomhus. I husetfinns nämligenförutom omklädningsrum och toaletter en stor lek
hall och en kioskavdelning. Daglägretför barn, som är 7-12 år, öppnade den 8juni och är
öppet hela sommaren alla vardagarfram till den 20 augusti. Simskolan började den 21 juni
och hållerpå till 14 augusti. Daglägerkortför 10 krper vecka kan man köpa i kommunal
husets växel och i kiosken i Brunn på Ingarö. Glad sommar!

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.
Butiken är öppen som vanligt + lördag kl 10-14.
Cafeet är öppet kl 10-15.
Gustafsberg VII 3 maj-2 oktober, lördagar, 29 juni-22 au
gusti tisdagar-lördagar. Avg. Stockholm, Nybroplans kaj kl
10.00. Avg. Gustavsberg kl 14.00.
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Då var det
"Engelska verkstan"
och Bleksäng

I gustavbergska fotoalbum finns många rara bilder från
skilda decennier. Dessa två har vi lånat av Ivan (Banan)
Berglind.

Ivan berättar att när han på trettiotalet började på
fabriken, så kom han till Gula verkstan och efter de obli
gatoriska springpojksåren avancerade Ivan till bärare,
fotot ovan.

Det glada fotbollslaget är förevigat på Bleksäng på
samma trettiotal. Det är formare och springpojkar från
Engelska verkstan som lekt bort en kväll med läderbol
len.

Fr v stående, Karl Axell, Albin Möller, Sven Viberg,
Gustav Blomberg, John Lundin, Gunnar Fredblad, Ed
vin Pettersson.

Fr v knästående, Oskar Johansson, Ivan Berglind,
Erik Eriksson, Gustav Roos, Holger Österberg och
Arne Andersson.

KF investerar 800 milj årligen i 5 år
Ur Karl-Erik Perssons tal vid Förbundsstämman 9 juni 1976

"Efter ett 1975 med låg investeringsnivå i föreningarna
kommer de närmaste fem åren att bli expansiva. Redan i
år öppnar föreningarna ett 60-tal nya livsmedelsbutiker
och hallar och varje år under resten av femårsperioden
fram till 1980 skall 40-talet butiker och hallar nyetable
ras. Det betyder 220 nya livsmedelsförsäljande enheter
på fem år.

Vidare har vi satsningar på möbel- och byggvaruhu
sen Obs Interiör, varav det första öppnades helt nyligen i
Jönköping. Föreningarna etablerar 18 sådana varuhus
under de närmaste fem åren och ökar därigenom försälj
ningen av heminredning, bygg- och gör-det-själv-varor
med I miljard kronor till 1,6 miljarder. Därutöver till
kommer totalt 6-7 nya traditionella Domus-varuhus.
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Lägger vi därtill ett betydande antal till- och ombygg
nader och en allmän modernisering av flertalet av de
varuhus, som etablerades under 60-talet är det ingen
överdrift att beteckna den närmaste femårsperioden som
en av de absolut expansivaste i konsumentkooperatio
nens historia. (Och inom parentes: nog borde det här
betyda en rejäl lyftning av vår marknadsandel!)

Investeringsmässigt rör det sig självfallet om stora
belopp. De är större än de vi tidigare offentliggjort. Brut
toinvesteringarna i fastigheter och inventarier har be
räknats till 260 milj kr 1976 och de följande fyra åren
300 milj kr per år. KFs och föreningarnas sammanlagda
bruttoinvesteringar belöper sig således till ungefär 800
milj kr årligen.



Konfirmation
1976
Karl-Erik Cederlunds konfirmander

GUSTAVBERGS KYRKA

22-23 maj 1976:

Lena Andersson
Marina Basetti
Eva Bellander
Ylva Bergström
Anna Blom
Ulrika Byss-Hansson
Peter Dahlberg
Madeleine Djupdahl
Martin Fieth
Mats Gustavsson
Mona Hånell
Marie Häl/ström
Ronny Höglund
Matti Kupila
Mats Larsson

GUSTAVBERGS KYRKA

15-16 maj 1976:
Maria Bergman
Stefan Bäcklund
Helen Elvin
Margareta Engström
Susanne Eriksson
Ann-Cathrine Forslin
Eva Hedberg
Leif Johansson
Lena Johansson
Stefan Johansson
Robert Klasen
Raimo Kuusela
Anders Langhard
Karin Larsson
Elisabeth Lindahl
Susanne Ling
Bettan Lingebjer

INGARÖ KYRKA

1976:
Marie Duhrin
Sonja Gatti
Lena Huven
Mats Jordell
Astrid Anna Krapf
Lisbeth Larsson
Kent Lisell

Johnny Lindström
Amelie Lönnberg
Nadia Pelizzoli
Michael Pettersson
Eija Roiko
Annelie Rudolfsson
Kjell Sahlen
Anders Steen
Marianne
Svensson
Sven-Erik Söderström
Birgitta Törmänen
Jukka Vasankari
Kerstin Winberg
Anette Åkerblom

g
Piroschka Lundell
Maud Mikaelsson
Christer Pettersson
Inger Rosen
Marita Sievinen
Maarit Siik
Erja Sipilä
Jan Ola Ström
Leone Sundström
Leif Svensson
Anders Säfström
Peter Teply
Roger Thunell
Teuvo Törmänen
Johan Wickbom
Peter Åbom
Birgitta Öberg

Christina Nilsson
Hans Peter Pettersson
Marina Soldati
Kerstin Wahlund
Einar Welin
Catarina Westlund
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GUSTAVSBERG

Födda
I 3/3 son till Tenho Johannes Tarnanen o. Sisko Kyllikki Leinonen,

Nelsonst. 1
15/3 Jani Kristian son till Pasi Veli Karkulahti o.h.h. Virpi Helena

f. Vierula, Skyttev. 10
22/3 dotter till Väinö Johannes Hokkanen o. Oili Annikki Koho

nen, Nelsonst. 12
5/4 dotter till Carl Artur OlofSunnervall o.h.h. Svea Eva Marga

reth f. Andersson, Mörtnäsv. 9
5/4 dotter till Mauno Johannes Arvola o.h.h. Raili Marjatta f.

Paakkola, Nelsonst. 6
6/4 son till Voitto Ensio Lampinen o.h.h. Leena Marjatta f. Elo

maa, Sadelv. 1
10/4 dotter till Frans Tore Ivan Johansson o.h.h. Nancy Erika f.

Larsson, Trallbanev. 16
11/4 Per son till Kjell Ingvar Nygren o.h.h. Kerstin Annika f.

Bäcklund, Rogestav. 20
12/4 dotter till Bo Assar Vijnja o.h.h. Gertrud Margareta f. An

dersson, Skyttev. 24
16/4 son tiII Jan Gunnar Andersson o.h.h. Ulla Britta Asta Mar

ga-r-eta f. Jansson, Björnskogsv. 34
17/4 dotter tiII Heimo Sulevi Karppinen o.h.h. Maire Annikki f.

Kuusela, Nelsonst. 5
21/4 son till Carl Henrik Öhman o.h.h. Seija Tuulikki f. Hassinen,

Markörst. 4
24/4 dotter tiII Allan Rune Reihell o.h.h. Inger Britt-Marie f. Sjö

stedt, Renv. 4
25/4 son till Lars Christer Sigvard Franzen o.h.h. Inger Birgitta f.

Morath, Hermelinv. 55
26/4 son o. dotter till Ulla-Britt Johansson, Villag. 6
27/4 dotter till Staffan Olof Linder o.h.h. Ann Margrethe f. von

Bahr, Karlsruhev. 16
27/4 dotter till Gustav Kenny Lindblad o.h.h. Lilli-An Eleonora f.

Olsen, Skyttev. 4
27/4 son till Ann-Christin Persson, Skyttev. 21
28/4 son tiII Jorma Martti Kalevi Lumisalo o.h.h. Sirkka-Liisa Kyl

likki f. Jaurimaa, Nelsonst. 4
5/5 son tiII Eivi Sally Kristiina Salava, Björnskogsv. 60

Vigda
20/3 Per-Erik Johansson o. Jeane Sonja Anneli f. Karlsson
20/3 Rauno Olavi Tuominen o. Merja Mai-Britt f. Vuorinen
3/4 Kaijo Kalevi Laaksonen o. Leila Marketta Suominen f.

Partanen

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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17/4 Erik Thomas Heinricn Gamby o. Jrmelin f. Timm
I 7/4 Mats Arne Eriksson o. Pia Margareta f. Johansson
30/4 Gert Olov Gunnar Lundmark o. Ruth Anna-Lena f. Sand

ström

Döda
6/4 Karolina Eriksson f. Hedberg, Gustavsgården, 85 år

I 1/4 Ester Elisabet Strömberg f. Forsberg, Gustavsgården, 80 år
13/4 Aina Debora Konstantia f. Eriksson, Hästskov. 12, 62 år
20/4 Karin Larsson f. Andersdotter, Hästskov. 10, 84 år
25/4 Ebon Andersson, Värmdög. 2, 71 år
26/4 Oskar Emanuel Banck, Björnskogsv. 20, 74 år
3/5 Karl Erik Tage Hamrin, Klosterv. 27, 60 år
4/5 Sven Eugen Eriksson, Skeviksg. 9, 80 år

14/5 Alma Katarina Svensson f. Säfström, Hästhagsterrassen 7,
80 år

15/5 Ernst Gunnar Emanuel Andersson, Alg. I, 75 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar firas kl 11 Högmässa. Nattvard (HHN) firas i
regel varannan söndag (bl a 7/6, 20/6). Första söndagen i varje må
nad (t ex 6/6, 4/7, 1/8) är församlingens dopdag, då dopet får sin rät
ta plats i församlingens gudstjänst kl 11. Tala i god tid med kyrko
herden om dop, tel. 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det bön och bibelläsning i kyrkan. Helgfria lör
dagar kl I 8 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, kyrkokören, Ceciliakören och ungdomskören höll
gemensam avslutning genom medverkan i gudstjänsten i kyrkan på
Pingstdagen, 6/6, kl 11.

Är du intresserad av att bli med i någon av körerna i höst kan du kon
takta musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15. 300 52.

BARN- och UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Barn- och ungdomsgrupperna liksom konfirmandarbetet har under
maj månad avslutats för terminen och startar igen i september. Alla
intresserade kan kontakta församlingsassistent Karl-Erik Ceder
lund, 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

SOMMARUTFÄRD FÖR PENSIONÄRER:
Kyrkliga Arbetskretsen anordnade tisdagen den 8/6 en utfärd för
pensionärer. Avfärd skedde med bussar från kyrkan kl 11.

LUTHERHJÄLPENS FASTEINSAMLJNG:
Fasteinsamlingen uppgick i Gustavsbergs församling till cirka 4 400
kronor, en ökning från förra året med 600 kronor. Tack!

EN GLAD, AVKOPPLANDE OCH GIVANDE SOMMAR
önskar vi alla som arbetar i församlingen Gustavsbergsborna! Ett
välkommen tiII sommarens gudstjänster säger vi också!

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



INGARÖ

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Under april/maj avslutades barn- och ungdomsverksamheten på Irig
arö. En del av verksamheten avslutades litet tidigare än vanligt då
den ansvarige ungdomsledaren kallades till "repmöte" av kungen.
Välkommen till höstens många aktiviteter!

Konfirmationen på Ingarö hölls söndag 9/5 då 13 ungdomar "gick
fram".

Födda
31/3 dotter till Hans Bonde Malmberg o.h.h. Eva Kerstin Birgitta f.

Ingemarsson, Marikav. 20
3/4 dotter till Peter Michael Bruno Asshoff o.h.h. Majvor Linnea

Margareta f. Tillander, Slingerst. 5
15/4 son till Jan Christian Sten Jansson Westerberg o.h.h. Mona

Helena f. Hagelberg, Beatelund

Vigda
24/l Lars-Henrik Tollknäpper o. Maria Magdalene Harbarth f.

Vonnahme

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas Högmässa i Ingarö kyrka.

Helgmålsbön hålles I :a lördagen i varje månad kl 18.

SOMMARKONFIRMATION:
Årets sommarkonfirmation börjar som vanligt I 6/6 och avslutas lör
dag 10/7 med konfirmation och första nattvardsgång.

SYKRETSENS FÖRSÄLJNING:
Onsdagen 7/7 kl I 3 håller Ingarö kyrkliga sykrets sin årliga försälj
ning i Ingaröhemmet. Servering, tombola, loppmarknad, lotterier,
handarbeten mm. Gåvor mottages tacksamt! En stor del av behåll
ningen kommer att överföras till Ingarö kyrkas orgelfond. En ny
kyrkorgel är beställd.

SOMMARBY I SKÄLSMARA:
För fjärde gången i rad anordnas tillsammans med Missionsförsam
lingen sommarby i Skälsmara. Tiden är ej fastställd ännu.

LUTHERHJÄLPEN:
Lutherhjälpens fasteinsamling gav i år 2 480 kronor. Tack!

UPPLYSNINGAR:
lämnas av kyrkvaktmästare Harry Wanngård, tel. 272 36. eller för
samlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel. 300 52. 08/742 24 07.

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, vänner och grannarför den vackra blomster
gärden vid min maka Aina Johanssons jordfästning.

Göte Johansson

Ett varmt tack till alla, som deltagit i vår stora sorg vid
min älskade makas och vår kära mammas, Karin Lars
sons bortgång.

Verner
Barnen medfamiljer.

Ett hjärtligt tackfrån mig och mina barnför all vänlig
het som visats oss i samband med Svens sjukdom och
död, samt för alla blommor vid hans bår.

Rut Johansson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabrikers ledning,
Gustavsbergs IF, släkt, vänner, grannarför all uppvakt
ning på min 60-årsdag.

Ivan Berglind

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Sixten Jansson

Hjärtligt tack till alla för blommorna och presenterna
på min 50-årsdag.

Sydämmelliset kiitokset kaikille kukista ja lahjoista
50-vuotispäivän johdosta.

Ilmari Niemelä

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 60-årsdag!
Birger Thunström

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

Sven Ullberg

Ett hjärtligt tack till KF, AB Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater samt släkt och vännerför all uppvaktning
på 60-årsdagen!

Elis Becker, Mölntorp
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PÅ LÄTT SVENSKA
Information om röst-rätten* på arbetsplatsen

B. Vi har nåttfram till väldigt många med den här in
formationen. Det gick bättre än vi trodde, säger Peter
Torbiörnsson i Invandrarverkets rösträtts-grupp. Grup
pen har varit på Saab-Scania i Södertälje och informe
rat om rösträtten.

Cirka 2 000 av de utländska arbetarna på Saab
Scania får rösta i höst. De ärfrån olika nationer. Den
största gruppen kommer från Jugoslavien.

Det är första gången ett statligt verk* går ut så här
och ger direktinformation på arbets-platsen. Gruppen
har varit påföretaget en vecka. Den har gått runt till oli
ka avdelningar och talat med arbetarna. Den har också
haft med sig informations-material (papper, häften) på
olika språk. Ettproblem har varit att tala med dem som
arbetar på ackord. De kunde bara komma till informa
tions-bordet på rasterna*.
De flesta frågade om hur man röstar, när och var

man gör det. Många vet redan nu, vilketparti de ska rös
ta på. Men de vet inte alltid hur man ska göra i val-lo
kalen (rummet där man väljer).
Peter Torbiörnsson hoppas nu, att SIV ska kunna

fortsätta med de här besöken. Man kunde tex åka till de
tio största arbetsplatserna i landet.

Flyktingar*
B. Högst 750 politiska flyktingar får komma till Sverige
under tiden 1/7 1976-30/6 1977. Framför allt blir det
flyktingar från Larin-Amerika. Det har redan regering
en* bestämt.

Längre väntetider med nya lagen*
om medborgarskap?
B. Över 10 000 personer per år ansöker om svenskt
medborgarskap hos Invandrar-verket (SIV). Säger riks
dagen ja till regeringens förslag om medborgarskap ef
ter kortare tid - kan det varje år bli cirka 5 000 ansök
ningar till. Det betyder ännu mer arbete för Invandrar
verket och ännu längre väntetider än nu.

SIV har fått fler ansökningar om medborgarskap var
je år under 1970-talet. Man räknar med att det är två
gånger så många ansökningar nu som för några år se
dan. Den som ansöker om medborgarskap nu får vänta
på det cirka ett år.
Det är alltså bra att skicka ansöken ett år innan man

har bott i Sverige den tid som lagen* säger.
Medborgarskaps-byrån på Invandrarverket vill ha

mer personal (fler tjänstemän), innan den nya lagen
kommer den l juli. Får man inte det - då blir vänteti
derna lika långa som nu eller ännu längre.

Den nya lagen betyder inte bara längre väntetider på
Invandrarverket. Polisen får också mer att göra. Där
kan en ansökan få ligga kvar upp till ett halvt år, fram
för allt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sjuka barn
Föräldrar ska få ersättning för att stanna hemma hos
sjuka barn längre än tidigare. De ska också få ersätt
ning för resor för att hälsa på barn på sjukhus. Det var
ett förslag* från regeringen*, som riksdagen* nu har sagt
ja till.

ORDET BETYDER

*rösträtt -en=rätt att rösta (=t ex vara med och välja representanter
till riksdagen* eller kommunfullmäktige, som är kommunens* riks
dag).

*riksdag -en -ar Vart tredje år (1973/76/79) är det val. Då väljer
svenska folket representanter bl a till riksdagen (parlamentet). I riks
dagen är det just nu 350 riksdagsmän och -kvinnor från 5 politiska
partier. De arbetar med frågor om tex nya lagar* och skatter.

*kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter själv t ex skolor och social-vård där. Varje människa som
bor i Sverige är med i en kommun.

*verk -et=en central myndighet, som arbetar med frågor för hela lan
det, tex Invandrar-verket, Livsmedels-verket.

*rast -en -er=paus i arbetet. Då kan man gå från arbetet en kort
stund, t ex för att dricka kaffe.

*flykting -en -ar en människa som måste lämna det land där han/hon
bor.

*lag -en -ar. Lagen "säger" vad man får göra och inte göra. Man får
t ex inte dricka alkohol, när man ska köra bil.

*regering -en -ar. I Sveriges regering "sitter" nu statsminister Olof
Palme och 18 statsråd (ministrar), de är med i det socialdemokratis
ka partiet, som är det största politiska partiet i riksdagen (parlamen
tet).

B.-ganska lätt.

♦g STATENS

INVANDRARVERK
flyttade 17 maj till Norrköping

ba Box 6113, 600 06 Norrköping

@ o11-10 88 o0
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Motionsskor i Domus är försedda med varuinforma
tionsetikett, som ger besked om användningsområde,
skötselråd och material.

1. Sko för motion då och då. Textil. Vad
derad överkant. Slitstark gummisula.
Stl 28-46 29:75
2. Adidas Leader- och Star
serie för motion då och då.
Skinn. Refflad gummisula.
Stl 28-35, 3 1/2-6 64:75
6 112-12 69:75
3. Puma Topfit för motion då
och då. Skinn. Slitstark gummis
Stl 28-35 69:75,3 112-12 74:

4. Sportsko för motion ofta. Skinn. Q)
Vadderad överkant.
Slitstark gummisula. Stl 28-46 59:75 Sa -•-
Träningsoverall ( t.h.) Bomull/ '
stretchnylon. Blå/gul,röd/ ((
vit och grön/vit. Cl 160 112:-
170-180 129:- C 48-56

149:
Träningsoverall (t.v.) Polyester/
bomull. Röd, blå och
grön. Cl 160-170 79:-
180 och C 46-54

Lättviktstält Luffa för 3 per
soner. Tältduk och golv av
blå nylonväv, stänger av stål
rör, ventilationsluckor på
gavlarna. 205X200145 cm.

mu 239:
Sovsäck Caravan Trip av
mönstrad nylon stoppad med
Dacronfiberfill.
Storlek 205X85 cm. Vikt 1 kg.

149:

00 Domus Gustavsberg



Släpp infärgglädjen i dittnyabadrum!
Gustavsbergs badkar, tvättställ, bideer och wc-stolar tillverkas i åtta väl avstämda färger.
Dessutom fyra extra klara färger på emaljtvättställen. Alla finns i den nya specialtryckta
färgkartan som du kan skicka efter. Samtidigt kan du få den nya produktbroschyren med
hela vårt sortiment för badrum, wc-rum och duschrum.

Vill du ha broschyrerna /deermed planlösningar, inredningar, färger och detaljer samt
Fakta med planeringsråd, funktionskrav, bestämmelser och finansiering är det bara att
kryssa för i de rutorna också.

Ja tack,jag vill gärna ha
E] Våra badrum: Produkter
D Färgkartan

Namn _

Adress _

Postnr/postadress _
Interiör 1976.1

SA9,9911599139.2155.
Distriktskontor med utställning:
Stockholm 08-5208 60,Malmö 040-72630, Göteborg 031-83 0440, Kalmar 0480-169 75, Växjö 0470-27620, Norrköping 011-12 91 05,
Örebro 019-1301 60, Karlstad 054-18 73 50, Gävle 026-18 99 00, Sundsvall 060-15 82 65, Umeå 090-13 5690, Luleå 0920-28005.

E] Våra badrum: Ideer
D Våra badrum: Fakta



( ' ,
Y/I I(NY T %

1
,,.- .

-~---~\,
\

,/ /
Le



GUSTAVSBERGAREN

Årgång 34 nr 4
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson.
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Engströmer
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Personalklubb
i Gustavsberg

Personalklubben vid Gustavsbergs Fabriker i Gustavs
berg höll styrelsesammanträde den tredje augusti och
valde följande ledamöter: Stig Englund (ordf.), B.-M.
Aspell, Börje Frisk, Arne Lindberg, Rolando Valenti,
Mats Eriksson, Gösta Treskog. Suppleanter: Lisbeth
Enzell, Gotthard Baarman, Stig Eriksson, Ivar Norin.
Arbetsutskott: Stig Englund, Börje Frisk, Gösta Tre
skog. Verkställande tjänsteman Åke Blomberg.
Ur den digra listan över aktiviteter som publicerats i

Ankarnytt plockar vi några godbitar:
I TRIM MED GUSTAVSBERGS FABRIKER

1976-1977, är en kampanj som sätts igång i höst. Pro
gram sänds ut till alla anställda under september.

25 september:
Bilrally - en utfärd i och runt Stockholm.
26 september:
Nordisk motionsdag, "Korpen".
Oktober:
Börjar bowlingen i Älta-hallen.
Gammaldans i Skevik.
Besök i storstaden.
9-10 oktober:
RM i bridge, Norrköping.
Fotokurs.
Frimärkskurs och myntkurs.
Seriespel mellan fabrikerna i volleyboll.
Simma med korpen 200 m utan tidtagning i stan.

Allt detta under oktober månad. Detta som en liten
aptitretare, hela listan finns, som sagt, i Ankarnytt nr 15.

Har ni egna ideer och förslag ring till kontaktombu
den. Kontor, Lisbeth Enzell/S. Englund, UHV Rolando
Valenti, TEC Greger Åberg, HPF Mats Eriksson, SPF
Ivar Norin, PLF Göran Omberg, BKF Börje Frisk.

Värmdö Kommun
bibliotek

Gustavsberg
Öppethållningstider:

Måndagto mfredag kl 10.00-16.00, 18.00-20.00.
Sagostund för barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11.00.
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Välkomna tillbaka från sommaren. Nu är den väl snart
slut den vackra, torra sommaren, som varit så ljuvlig på
många sätt, men som lämnat torra sår efter sej. Fast
man läser om missväxt, torka, nödslakt så har det väl
inte på länge varit frågan om katastrof här hos oss. Ve
tet tex är mycket fint i år. Dom som har tagit av det och
fått in det längtar efter regn, för att börja höstsådden och
tvärtom - har man vetet kvar ute vill man inte ha regn
förrän det är under tak.
Gunnar Ekström ser emellertid lite betänksam ut när

vi frågar honom om den fina "turistsommaren". Han vet
ju vad torkan handlar om. Den och värmen gör ju att
grundvattnet blir sämre med varje torksommar. Våra
sjöar har i år haft med det lägsta vattenståndet på 25 år.
Korna har inte bete tillräckligt ute, man har börjat ta av
vinterförrådet. På dom åkrar, där man tillfört naturgöd
sel blir det bättre mullhalt och därmed klarar sej jorden
bättre.

En annan sak oroar Gunnar Ekström. Det vackra
röda magasinet får aldrig vara ifred. Att krossa fönster
glas är tydligen ett oemotståndligt behov hos många. I
magasinet förvaras vetet och när man krossar rutor uti
från blir resultatet att det kommer glasskärv i vetet och

det är ju farligt. Vetet skickas nämligen till kvarnen Tre
kronor där det mals till vetemjöl och glasskärvorna kan
mycket väl klara sej genom kvarnen och komma till
baks hem i brödet.

Apropå vackert vete har Hilding en fin illustration till
J. A. Löfdahls vackra skördedikt från 1943. Att Gus
tavsbergs IF fyller 70 år har man ju sett på bilarna. Och
vårt mittuppslag handlar denna gång om jubileet i form
av en hyllning till dom olika sektionerna i föreningen.
Den som har haft turen att bläddra i gamla album har
fått se en massa spänstiga gustavsbergare i aktion för
längesen. Vid närmare betraktande har man sett att
många av dom ser lika spänstiga ut i dag. Motion lönar
sej! Vi återkommer i kommande nummer med plock ur
dom gamla albumen.

På Runmarö har Edla och Hilding varit och besökt
Hans Öhlin i hans gamla torp, som blivit ett fint "skär
gårdsmuseum". lngarö har fått en ny och större post
station. Elsa Gullberg - jämnårig med Wilhelm Kåge -
som var med när Wilhelm anställdes här, har varit på be
sök. Och red. har varit på besök på Rörstrands 250-års
jubileumsutställning på Läckö slott vid Vänern. En fin
utställning i ett fint slott.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Fredag 1976 06 11
Kyrksalen, Gula Kontoret

Nya frågor
Avd 205 anmälde ny fråga om ekonomikommitten och ären
det sammankopplades med § 9 "Former för samarbete och
samråd".

Samtidigt efterlystes den kompletta förteckningen över le
damöter och suppleanter i nämnden. Sådan förteckning skall
enligt beslut bifogas protokollet.

Allmän översikt
I sin allmänna översikt bedömde ordföranden konjunkturbil
den som dämpad även om vissa tecken bl a inom träexport
och privatkonsumtion tyder på en kommande uppgång. Stat
liga stödåtgärder kan få en positiv effekt.

Årets nyproduktion av bostäder kommer sannolikt att stan
na på ca 55 000 enheter vartill kommer en reglerad kvot på ca
15 000 ombyggnadsenheter. Vår produktion har i avsevärd
omfattning drabbats av en begränsad kommunal investe
ringstakt vilket bl a medfört att Centrifugalrör tvingats till la
gerökning. Inom plastområdet finns fortfarande en stor efter
släpning. För hushållsporslin har maj månad inneburit en viss
uppgång. Däremot har exportmarknaden varit vikande - bl a
har Finlandsexporten av sanitetsporslin begränsats av statli
ga restriktioner och Englandsexporten av rostfritt har drab
bats av pundets svaga ställning.

Sammanfattningsvis bedömde Bo Broms dagssituationen
med "behärskad optimism".

Marknadsläget
I Ingemar Isakssons och sektorchefernas frånvaro samman
fattade ordföranden marknadssituationen. Sanitetsporslinet
ligger något under budget men samtidigt har en viss lagerök
ning ägt rum.

Badkar har f n behov att få ut ytterligare vita kar samtidigt
som övertid måste tillgripas för att få fram eftersläpande kar.

För porslinssektorn har en marknadsförbättring inträtt i
maj medan det för plastsektorn fortfarande väger - dock med
skönjbar ljusning. Den mest tillfredsställande situationen fö
religger beträffande pumpsidan i Växjö. Trots att vi befinner
oss inom en relativt gynnsam sektor av byggbranschen har ap
ril-maj inneburit viss eftersläpning för sanitetsporslin och
plaströr.

Produktion och produktutveckling
Som en följd av Bertil Dahllöfs sjukdom lämnade ordföran
den en kort redogörelse från produktionen.

För BKFs del har lagret minskat och rådande eftersläpning
skall kompenseras med övertid och utökad skiftgång. Stör
ningar p g a ombyggnaden beräknas vara borta i augusti då
installationen skall vara komplett. Ordföranden informerade
om att beslut nu fattats att BIOLOO-produktionen skall till-
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höra BKF och att därmed ingen personal skall överföras till
PLF. PLF svarar enbart för viss komponenttillverkning.

Beträffande reningsverk har en produktionsökning avise
rats och Bengt Bram betonade vikten av att få besked från för
säljningen.

Inom porslinssektorn har nu problemen med benporslin
kopparna övervunnits och primaprocenten är acceptabel.
Plastsektorn borde ha en betydligt större produktionsvolym
men efterfrågan är f n icke tillräcklig för att motivera en så
dan. Beläggningen i småmaskinerna kan dock betraktas som
tillfredsställande.

I samband med diskussion kring produktutvecklingen in
formerade Bo Broms om att en tjänst kommer att tillsättas på
Fleminggatan för kommersiell utveckling.

Kvalitetsfrågor
I diskussionen kring kvalitetsfrågorna berördes bl a proble
men med massan och glasyren på sanitetssidan.

Avd. 205 ansåg genom Rune Lööf att alltför stor del av
kvalitetsproblemen hänförs till "den mänskliga faktorn" trots
medvetande om olösta tekniska problem. Arne Johansson an
såg att frågan borde behandlas mer ingående med tillgång till
marknadssidans syn och tillgänglig felstatistik och efter en in
gående analys från tekniska ledningen.

Bo Broms betonade vikten av att bibehålla det tidigare för
språnget gentemot konkurrenterna och Torbjörn Schön an
såg att vi måste finna vägar att genom lämplig information
ändra attityderna till kvaliteten och öka kvalitetsmedvetan
det. P g a frånvarande expertis beslöt nämnden att ajournera
ärendet till extra nämndsammanträde efter semestern.

Aktuella organisationsfrågor
Ordföranden informerade om ny organisation på reklam- och
informationssidan med anledning av sektoriseringen. En sam
ordnande "tvärgrupp" med Arthur Hald som sammanhållan
de och direkt underställd VD kommer att inrättas.

Plastsektorn söker efterträdare till Peter Pien och Porslins
sektorn söker marknadsman för analyser och marknadsut
veckling.
Tore Jansson undrade om inte principen med tvärgrupp

kunde tillämpas även på produktutvecklingsområdet och Ru
ben Edqvist betonade att det gäller att inte överbetona sekto
riseringen utan se detta som en matrisorganisation. Proble
men måste lösas i samråd med berörda från övriga sektorer.

Exempel är kvalitetsfrågorna inom de keramiska fabriker
na och inomhusavloppsrören av plast.

Former för samarbete och samråd
Ordföranden informerade med hänvisning till distribuerad do
kumentation om den nya nämndorganisationen inkl Gustavs
bergsrådet. Det senare, som måste betraktas som en icke for
mell samarbetsform, skall arbeta med 2 sammanträden per år
och med direktionen i Gustavsberg, som AU och med perso
nalrepresentaner utsedda av berörda fackliga organisationer.
Första sammanträdet är fastställt till 1976 11 10, kl 13.30, då
bl a budget för 1977 skall behandlas.

För att säkerställa marknadsinformationen inom företags-



Före- Fabriks
taget

SIF/
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bokslut 1975. Ordföranden hoppades att det aviserade inve
steringsprogrammet även skulle beröra GF även om mari inte
nu kan överblicka hur satsningen på byggsidan kan påverka
oss.

Nya frågor
Nämnden beslöt att de ajournerade frågorna(§ 7 Kvalitets
frågor, § 12 Frånvaroproblem och§ 15 Protokoll från samar
betskommitteer etc)hänskjuts till extra nämndsammanträde
1976 08 17, kl 15.00.

nämnden rekommenderade Ruben Edqvist att Gustavsbergs
nämnden i likhet med övriga kallar representant från Fle
minggatan och beslut därom fattades enhälligt.

Gösta Treskog föredrog utsänt PM och meddelade änd
ringar avseende representationen i samarbetskommitteerna på
KBF, Plast och UHV. För BKFs del skall ärendet återbere
das lokalt. Sammansättningen för de övriga samarbetskom
mitteerna är följande:

SPF

Porslin
Plast
UHVmm
Kontor mm
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repr fr
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Tisdag 1976 08 17, kl 15.00
Kyrksalen, Gula Kontoret

Meddelanden

Avd 205 ifrågasatte om den av företaget utsedda represen
tanten i ekonomikommitten (Tore Jansson) var valbar.

Efter diskussion beslöts att den föreslagna representatio
nen skall gälla för det närmaste året varefter frågan om
prövas.

Rekryteringskampanjen
Conny Rolf redovisade resultatet av rekryteringskampanjen
som till dags dato resulterat i 226 svar. Rune Lööf ansåg att
rekryteringsfunktionen temporärt borde förstärkas för att få
en snabbare behandling av anställningsärendena vilket be
kräftades av Ruben Edqvist. Conny Rolf meddelade att cirka
50 personer f n sagt upp sin anställning och att det genom
snittliga anställningsbehovet rör sig om 25-35 personer per
månad. Kampanjen har bl a medfört att gallringen kunnat bli
seriösare och andelen svenskspråkiga ökat. Kampanjkostnad
ca 75 000:-.

Introduktion nyanställda
Nils Winberg gav med hjälp av stordiabilder en lägesrapport
från introduktionsprojektet. I den efterföljande diskussionen
framhöll B. Andersson att introduktionsåtgärderna måste be
aktas även vid lokala omplaceringar o d samt att utbild
ning/information för "introduktörerna" och deras ersättare
måste påbörjas så snart materialet föreligger. Den presentera
de preliminära tidsplanen godkändes.

Frånvaroproblem
Ärendet överfördes till augustisammanträdet.

Kostnadsspara
Från kostnadsspara-kampanjen redovisade Tore Jansson 85
inkomna förslag samt pristagarna. Om kampanjen återuppta
ges bör administrationen samordnas med förslagsverksamhe
ten. Kommitten betraktade härmed uppdraget som slutfört.

KFs bokslut 1975
Ruben Edqvist redovisade med hjälp av KFs stillfilm KFs

Ordföranden anmälde att det nu i stort sett är klart i namnfrå
gan. "AB Gustavsberg" kommer vi att heta. De olika sekto
rerna får följande beteckningar: YVS, Porslin, Plast (eller An
karplast), Lubonyl och Mälardalen.

Inom sektor Mälardalen kommer en del förändringar att
ske. I samråd med personalen vid nämndsammanträde har be
slutats att Göran Bjursten (tidigare vd AB Betongindustri) in
träder som t f sektorchef som deltidskonsult under i första
hand ett år. Bl a är två uppgifter aktuella

a) att involvera Haga Tegelbruk i produktionsbilden
b) att svara för ev sammanläggning av Mälardalens försälj

ning och Tegelbrukens Försäljnings AB vilket vi förhandlar
med Beijerbygg om att överta.

Kvalitetsfrågor
Inledare för en av dagens huvudfrågor - vår produktkvalitet
- var Bertil Dahllöf. Med svarta tavlans hjälp redogjorde han
i stora drag för tillverkningsprocessen på SPF från massabe
redning fram till att produkten når kunden. Vi har kontroll
stationer på flera ställen i produktionskedjan, men Bertil Dahl
löf ansåg att vi måste sätta in större resurser för att få objekti
vare bedömning av vilken kvalitet de varor har som lämnar
lagret.

Han betonade också vikten av att ha en låg personalom
sättning, då yrkesskickligheten oftast kan förknippas med lång
anställningstid. Bland de åtgärder som gjorts för att höja vår
kvalitet nämndes den nya glasyren som fått fint gensvar hos
våra kunder.

Bengt Bram informerade därefter om rationaliseringen av
emaljverket. Arbetet har av olika orsaker blivit försenat. Bland
de problem som nämndes var synkroniseringen, automatiken
och avhängningen av karen vid brännugnen. Vi sätter dock in
alla tillgängliga resurser och har bl a "Power and Free"-syste
mets leverantör och konstruktör på plats.

Ordförande omtalade att vi i halvårsbokslutet har otill
fredsställande resultat för BKF. Visserligen har vi en vikande
marknad på badkar, men produktionen måste öka, vilket finns
underlag för med nya utrustningen.

Lars Hillert gav en kort information om den övergång till
annan grålera i sanitetsmassan som infördes i augusti 1975
och överlämnade till ledamöterna ett protokoll som belyste de
olika åtgärder som vidtagits från materiallaboratoriet.
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Idag har vi återgått till den grålera vi hade tidigare. Då till
verkningen av denna lera inom några år kommer att upphöra,
måste vi intensifiera våra ansträngningar att få fram en lämp
lig ersättningslera.

Från försäljningssidan framhöll lngmar Isaksson att mark
nadens krav på våra produkter ökat. Vi måste vara både
marknadsledare och kvalitetsledare för att hänga med i den
hårdnande konkurrensen.

Rune Löf ansåg att kritiken alltför ensidigt riktats mot
"gubbarna på golvet" och menade att detta med kvalitets
medvetande måste slå igenom i alla led i företaget. Han öns
kade också få reda på de mest frekventa felanmärkningarna,
vilket Hans Andersson svarade på.

Från företagsledningen betonades vikten av att kvalitets
tänkandet genomsyrar hela företaget.

Bertil Dahllöf föreslog att det skulle inrättas en allsidigt
sammansatt projektgrupp på SPF, var huvuduppgift skulle
vara att under en viss tid ta stickprov på de produkter som
lämnar lagret. Rune Löf delade Bertil Dahllöfs uppfattning.
Ordföranden hänsköt tillsättning av denna grupp till SPFs led
ningsgrupp.

Frånvaroproblem
Inledare för avsnittet om frånvaro var Ulla Billving. Från
varoproblemet har fått en ökad aktualitet. Enligt Riksförsäk
ringsverket är antalet ersatta sjukdagar 22 dagar/år och per
son under 1975. Under 1974 utgjorde sjukfrånvaron 10 pro
cent av arbetstiden. Vid anläggningarna i Gustavsberg ut
gjorde frånvaron p g a sjukdom för tjänstemän 7 procent och
kollektivanställda 14 procent.

Den allmänt ökande frånvaron har föranlett Arbetar
skyddsfonden att prioritera forskning inom detta område.

Gösta Treskog påpekade, att vår nuvarande frånvarostati
stik inte är tillfyllest för en riktig bedömning av frånvaro
strukturen. Vi har idag en redovisning som endast omfattar
frånvarovolymen och ej antalet frånvarotillfällen.

En hög korttidsfrånvaro innebär att arbetsledaren ställs in
för många omplaceringsbeslut varje dag. Återkommande,
oplanerad frånvaro kan skapa irritation hos arbetskamrater
na, leda till lägre kvalitet, ökad kassation etc.

Ulla Billing omtalade att man i allmänhet räknar med att
frånvarovolymen utgörs till 75 procent av långtidsfrånvaro
och resten korttidsfrånvaro. Eventuella möjligheter att påver
ka korttidsfrånvaron skulle kanske inte ge några större utslag i
volymen men minska oplanerade omplaceringar på avdel
ningarna.

Varför frånvaron ökar finns det många olika förklaringar

till. Lennart Levi (stressforskaren) uppskattade 1971 den
stressorsakade delen av sjukfrånvaron till 1/3 av den totala.

Det har visat sig i olika arbetsmiljöundersökningar, att en
arbetsuppgift med hög grad av maskinstyrning och upprep
ning, höga krav på uppmärksamhet och koncentration, samt
små möjligheter till kontakt med arbetskamrater kan bidra till
en ökad frånvaro och omsättning.

Vilhelm Vestin framhöll, att kollektivsidans frånvaro till
viss del är högre än tjänstemännens beroende på att dessa i
större utsträckning drabbas av yrkesskador. Vidare angav
han som trolig orsak till den ökande frånvaron den alltmer
ökande gruppen av dubbelarbetande kvinnor på arbetsmark
naden.

Arne Johansson ansåg att man från personalavdelningen
bör gå in och kartlägga orsaker och föreslå förbättringar i syf
te att minska frånvaron.

Bo Broms påpekade vikten av att vi visar intresse för vår
personal. I allmänhet upplever man det positivt att vara efter
frågad, att känna att man har en uppgift.

Gösta Treskog omtalade att Ulla Billving på deltid kom
mer att tjänstgöra på HPF och medverka med vissa personal
administrativa uppgifter men att hon fortfarande är knuten till
personalavdelningen.

Bo Broms fastslog att varje fabrikschef som tidigare är an
svarig för sin personal. Personalavdelningen bistår med en del
specialistservice och har huvudansvar för rekrytering och cen
trala utbildnigsinsatser.

Rune Löf ansåg att förmännen i ökad utsträckning måste
ägna tid åt personalvårdande uppgifter och Bertil Dahllöf me
nade att rekryteringen av arbetsledare nu riktas mot personer
som visar goda anlag och har fallenhet för att jobba med män
niskor.

Ordföranden avrundade diskussionen med att nämna att
det på alla nivåer i företaget måste finnas en klar vilja att sam
arbeta och gemensamt lösa uppkomna problem i sann demo
kratisk anda.

Konkreta åtgärder av policykaraktär kan tas upp på direk
tionen, medan ledningsgrupperna inom respektive sektor kan
behandla och överenskomma om åtgärder inom sitt område.

Protokollfrån samarbets
kommitten etc
Kurt Hagelin efterlyste svar på en förfrågan huruvida centra
la medel kunde ställas till förfogande för en resa för UHV-per
sonalen och Bertil Dahllöf meddelade att ett positivt svar ha
de lämnats hos företagsledningen.

NY EKONOMICHEF I KF
I dag, fredagen den 3 september, utsåg KFs förbundssty
relse föreningschefen i Konsum Västerbotten ALFRED
SUNDELL till ny ekonomidirektör i KF.

Alfred Sunden har varit verksam inom konsumentkoo
perationen sedan 1932, då han började som varubud i
konsumtionsföreningen Torpshammar i Medelpad. Se
dan 1969 har han varit föreningschef i Konsumentför
eningen Västerbotten.
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1963 blev han ledamot av KFs dåvarande förvalt
ningsråd och är nu en av de fem föreningscheferna i KFs
förbundsstyrelse. Därutöver ingår han i styrelsen för KFs
region 14 samt i Förbundsrådet.

Alfred Sunden kommer att tillträda befattningen som
ekonomidirektör så snart en ny föreningschef i Konsu
mentföreningen Västerbotten har utsetts. Hankommer då
också att ingå i KFs direktion.



Tre pensionärer

Här nedan sitter Sigurd Andersson, PLF. Han har upp
nått pensionsåldern och slutat sin anställning. Sigurd
kom 1968 till oss från Casco där han var limkokare.
Dessförinnan var han rullare på Tollare Pappersbruk.
Sigurd avtackades på Strandvik i närvaro av fabriks
chef och arbetsbefäl.

l

Två av våra medarbetare som haft sin arbetsplats i
UHV-byggnaden har gått i pension och avtackats. Bir
git Persson harjobbat som sekreterare på produktions
tekniska avdelningen sedan december 1968 och får nu
mer tid att ägna sådant hon tycker om, t ex resor och
maken Ture. Hugo Persson började hos oss redan 194 7.
De första tolv åren var Hugo gjutare på SPF. I mars
1959 övergick han till BKF, där han var isolerare på
pannverkstaden. Sedan maj 1969 och fram till pensio
neringen har Hugo tjänstgjort som förrådsarbetare på
formverkstaden, UHV.

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.

Butiken är öppen som vanligt + lördag kl 10-14.

Cafeet är öppet kl 10-15.

Efter 2 oktober kan besök på Keramiskt Centrum beställas på
tfn 0766/39 100, Besöksverksamheten.
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KONSTNÄREN
TILL INDUSTRIN

En dag i juni kom Elsa Gullberg ut för att titta på Gus
tavsberg tillsammans med sin vän Helen Englund. Elsa
Gullberg har ett förflutet tillsammans med Gustavs
bergs porslinsfabrik. Och hennes amerikanska vän He
len Englund är gift med en svenskättling i USA - han
kommer från Emmaboda i Småland. Hon har genom sitt
yrke som journalist haft en intensiv kontakt med Sveri
ge och ofta varit här och rapporterat - i synnerhet på
konsthantverks- och designsidan och därav kommer
hennes kontakt med Gustavsberg.

Elsa Gullberg är en av våra mest intressanta textil
konstnärer. Hon är i dag en 90-åring med ett minne så
klart att man känner sig helt närvarande i tiden, då hon
berättar om allt det intressanta hon upplevt i ett mycket
verksamt liv.

E. G. är född i Skåne i lantbruksmiljö och har levt i en
textil tradition redan från början. Hon började som myc
ket ung ta del av kvinnornas textila arbete i sin omgiv
ning och stimulerade dem i deras arbete. Hon är textilt
kunnig från tidiga år, är konstnärligt begåvad och en god
organisatör och ekonom. Elsa Gullberg gick på Teknis
ka skolan, som Konstfackskolan hette på den tiden.
I 92 7 startade hon egen textilfirma och hade många år
affär på Hamngatan i Stockholm.

Elsa Gullberg har varit aktiv på flera fronter. Hon var
en av dom mest energiska medlemmarna i Svenska
Slöjdföreningens styrelse och slogs för "vackrare var
dagsvara" och för "konstnären till industrien". Hon var
själv aktiv vid förmedling av konstnärer till industrien.
Det var genom henne som Wilhelm Kåge kom att arbe
ta här. Båda var skåningar och kände varandra sedan
ungdomen. Det var Victor Odelberg som attackerades
för att ta emot Wilhelm Kåge, då det var ett vacuum här
på konstnärssidan just då. Det är underbart att höra
Elsa G. tala om när hon satt i trappan på Nybrogatan 7
(SSF:s hus) och "övertalade" Odelberg att anställa
Kåge. Tack för besöket!

M.

Elsa Gullberg diskuterar formgivning med Margareta
Hennix och Arthur Hald vid sitt besök här på för
sommaren.

Helen Englund t h, sedan ungdomen sverigevän, som va
rit många gånger i Sverige för att göra reportage för
sina landsmän i USA, talar här med Marianne Land
qvist vid besöket på Museet.



Rörstrand 250 0ar

residens. Det nuvarande utseendet och barockinred
ningen är från 1600-talet.

Överst en monter med en del av denfina 1700-talsavdel
ningen.

Nedan en terrin ifajans med dekor bianco sopra bianco
och Rehnska mönstret i starkeldsblåttfrån 1758. Terri
nen är också förebildför Rörstrands jubileumsterrin.

Rörstrands 250-års jubileumsutställning på Läckö slott
vid Vänern upplever i skrivande stund sin sista dag. Den
har ingått i en serie temautställningar, som arrangerats
av Västergötlands turisttrafikförening och invigdes den
17 juni av kungen.
Genom sin höga ålder och som "äldst i Västeuropa"

har Rörstrand en stor, fin utställning av 1700-talspors
lin. I tre salar i det vackra slottet exponerades dessa
gamla klenoder med bl a flera dukade bord och den
gamla 1600-talsmiljön gav en fin bakgrund. I Jaktsalen,
där en del av det äldsta visades, spelades svensk 1700-
talsmusik, Johann Helmich Romans Drottningholms
svit.

Som övergång in i 1800-talet passerade man ett pors
linslager från tiden. Ett lustigt och pedagogiskt inslag
med korgar, porslin, träull och damer (ej levande) som
"packade".

Och så fortsatte man in i porslinets 1800- och 1900-
talshistoria. Ett Wallanderrum fyllt med jugendföremål,
inte bara porslin, var intressant. Wallander var konst
närlig ledare på Rörstrand 1896-1914.

På 30-talet kom Gunnar Nylund. Och genom 40-tal
till 70-tal, väl dokumenterat, slutade vandringen i Tall
rikssalen.

Läckö slott ligger på en udde i Vänern ett par mil frän
Lidköping. Från början, på 1300-talet, var det biskops-



De här bilderna andas hemtrevnad och stillhet, men
man skall intefrestas att tro, att livet i "den gamla goda
tiden" var gott och bekvämt. Det var hårda tag mot vind
och väder, slitet för födan krävde sin man och kvinna
över förmåga.
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Rysskål och
rackartallrik
på Runmarö
Det är något visst med öar. Alldeles speciellt med
mindre öar. Därmed inget ont sagt om Värmdön,
som bredde ut sig i all sin sommarprakt den dag i ju
ni, när Hilding, fotografen, och jag bilade ut mot
Stavsnäs.

Vi var på väg till Runmarö, där Hilding och många
andra gustavsbergare har sitt sommarviste. Där skul
le vi träffa Hans Öhlin, intressant skärgårdsvän och
samlare på Södersunda. Han arbetar visserligen i
Stockholm men tillbringar all ledig tid på skärgårds
ön och de omgivande vattnen. Bor på sitt båtsmans
torp från 1700-talet, övertaget från farfar, som lik
som morfar var lots. Farfar Öhlin köpte in torpet
1939.



På bryggan i Stavsnäs väntade några få människor i
solen, passbåtarna kom in en efter en, bussen från stan
skulle komma när som helst, vågorna slog ganska friskt
mot brygga och stränder. Det var skönt, som ni kan för
stå på den solvarma bryggan. Ingen gnydde över bus
sens försenade ankomst - all tid i världen var vår och
jäktet akterseglat.

Georg Karlsson, äkta skärkarl och Runmaröbo, för
de oss säkert över vattnet när bussen i sinom tid anlänt,
sjöfågelfamiljerna mötte oss vid Hölö och en ensam se
gelbåt försvann ut mot Nämdö fjärd. Då hade vi fått
sällskap med Hans Öhlin, som tagit ledigt från jobbet för
att visa oss sin rika samling av gamla bruksföremål och
arbetsredskap från skärgårdsöarna.
Försommaren var ljuv. Vi vandrade på en sandväg

mellan lupin, hundloka och midsommarblomster. På
vattenomflutna mindre öar blir växtligheten rik och fär
gerna starka och mättade. Runt Hans Öhlins båtsmans
torp blommade syrenerna och bondpionens knoppar
svällde.

Om Hans Öhlin ägt en lokal av tillräcklig storlek skul
le hans samlingar räcka till ett museum, där vi kunde lä
ra oss det mesta om hur öarnas folk levde i helg och söc
ken i forna tider. Nu har han inrett storstugan i sitt torp,
som man vill tro att det en gång har varit, med spisku
pan över den öppna hällen vitkalkad, de vackra timmer
stockarna framtagna och möbler och husgeråd kärleks-

fullt renoverade. När Hans Öhlin för 25 år sedan börja
de samla var det inte så allvarligt menat, men med tiden
blev det en nödvändighet och ett livsinnehåll och sam
lingarna växte i takt med tilliten till samlaren. Hit kom
mer öborna och skänker sina gamla ting i förvissning om
att de inte lämnar ön annat än till låns. - Därfick vi på
den fastlandsbundna Värmdön - vi får bekväma oss
och åka till källanom vi vill njuta av öarnas minnen -
och det gör vi gärna, för det är något visst med öar.

Här finns ungefär 3 000 föremål, från rackartallrik
(den fruktade och avskydde bödeln måste ha egen tall
rik, ingen ville äta på samma fat som han) till hela upp
sättningar av fångstredskap för säl, båtar, skötar och
jaktvapen. Bandvävstolen från 1700-talet kommer från
Ornö, liksom vaggan, rysskålen påminner om den stora
ofreden 1719. •

Vem har då tillfälle att se alla dessa ting? Jo, säger
Hans Öhlin, är ni intresserad av skärgårdsöarnas histo
ria och det som dessa ting och föremål berättar, så är ni
välkomna att knacka på. Är inte värdfolket hemma, frå
ga hos grannen. Där heter värdparet Sonja och Erik Te
gelström och de driver jordbruk som miljövård. Här
finns får, tjurar, svin och höns och här hjälper också
Hans Öhlin till när han kan. Allt som bevarar skärgår
den och den egna ön ligger honom varmt om hjärtat.

Edla Sofia

LITE OM BRANDLARM
Brandkåren har nu fått sitt larm i ordning. Behöver man
larma brandkår eller ambulans ringer man 90 000 - gäl
ler över hela Sverige - och från - i vårt fall - Stock
holms larmcentral kommer larmet ut till vår brandsta-
tion. Har man tur och är nyfiken och bor nära kan man
ibland höra vad det gäller, fram till kl 9 på kvällen, då
utomhussändaren kopplas av för att inte störa nattron.
Förut gick larmen till Gula Porten men det är slut nu se
dan Kommunen tog över.

Bor man nära, tycker man det är en massa utryck
ningar i synnerhet semesterdags och i veckosluten. Vad
är det allt? Sjuktransport går alltid utan siren men så
mycket ambulanssirener som man hör måste det vara en
hel del trafik- och andra olyckor. Ett tjugotal öbränder
och en villabrand på Möja har det t ex varit i sommar.
Båtbränder är inte heller ovanligt. Dom stora öarna
Värmdö, Nämdö, Runmarö, Möja och Stavsnäs hör till
vårt område. På dom öarna finns ett frivilligt brandvärn
som är mycket positivt och hjälper till. Hela skärgården
är ju full med småöar som ska ha sin service. På Djurö
finns brandstation med 2 bilar, 1 tank och 1 jeep.

M
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Sensommar i Gustavsberg
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På åkern står gyllene rader av skylar
med ax, som de mognande rågkornen bär.
Från bergskrevans lya i kvällen det ylar,
och måsarna lyfter från månbleka skär.

När månskivan trolskt glider fram på sin bana,
dess gyllene strålar som brospann läggs ut.
Vi skapelsens skönhet väl ser och kan ana
men förstår ej dess under från början till slut.

Här blottas en drömvärld i havsvikens spegel,
och drömblodet spelar vid fullmånens sken,
och månglitter tömmes i diktarens degel
och formas till tanke så strålande ren.

Vid kornknarrens kvällsspel ett eko där svarar
från dalgångens kjusa och månbelyst häll,
och yngling till jungfru sin älskog förklarar,
de svärmar på stigen i månskenets kväll.

Där synes på fjärden en drömjlodens färja,
när månen går fram med sin skimrande stäv.
Och trolska sirener försöker att snärja
med lockrop från vikar, med vajande säv.

I kvällningens timma, då kornblixtar ljunga,
är sångmön oss nära, bevågen och huld.
Hon kommer vart hjärta att brinna och sjunga
till luta med strängar av silver och guld.

J. A. LÖFDAL

Augustinumret 1943, Gustavsbergaren.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

I denna ljuva sommar
känner vi på Gula Kontorets övervåning, att vi bokstav
ligt talat har lågt i tak på redaktionen, bildlikt däremot är
vår takhöjd imponerande om vi får säga det själva. Vårt
läge mot ost - söder - väst, ger solens givmilda flöde
fritt spelrum. Det blir hett frampå dan, kläderna klibbar
vid kroppen och håret raknar. Hjärnan går tomgång och
skrivmaskinen hånler över åtminstone min bristande in
spiration. Detta skall vi minnas när höstvinden söker oss
och jagar oss ända in i vinterns frostiga mörker.
De två senaste somrarna har varit underbara ur se

mestersynpunkt. Vad jordbrukarna tycker om sommar
vädret är dock något helt annat och styrs av omsorgen
av sådd, växande och skörd. Bär och frukt finns det rik
ligt av i trädgårdar och även ute i markerna men våra re
korddyra sättpotatisar gav dålig återbäring i torkan. Det
är säkert dom dyraste jordpäron vi hittills har ätit, men
tro aldrig att vi lär av skadan och slutar med potatisod
ling, finns det något godare än nyupptagen, kokt pota
tis. Den blir nog aldrig för dyr.

Det bästa med industrisemestern
är att de flesta i omgivningen njuter den samma veckor
som vi själva och det finns få personer, som kan omfat
tas av vår avund. Alla svettas i samma sensommar
värme och längtar samfällt tillbaka till semesterns bad
liv eller hängmatta. Vi som envisas med att semestra i
Sverige har fått veta att vår semester blir den dyraste och
att det är ekonomiskt fördelaktigt att sola på sydliga
plager. Men jag säger som med potatisen, den svenska
sommaren kan aldrig bli för dyr.
Har ni färdats längs Västerdalsälven tex och tagit vä

gen över Sälen in i Norge? Följt älvfåran och känt den
friska klara luften omsluta er lekamen och njutit av sy
nerna, av de granna dalsänkorna och fjällets respektin
givande bakgrundskontur.

Vi hamnade mot kvällningen
på en stugby i Limedforsen, det allra sista rummet blev
vårt för en halv hundring. Det var vår debut när det gäll
de stugbyar i Sverige och det var ju också ett sätt att
övernatta. Två dussin stugor låg ganska listigt utplace
rade i en barrskogsbacke, med swimmingpool, bastu och
cafeteria i nära anslutning till ingångsporten och mini
golfbana i en ravin nedanför. Semesterfirare iklädda trä
ningsoveraller spänstade härs och tvärs mellan stugor
och ut och in i den omgivande naturen.

Min äkta hälft klev med tillförsikt omkring i nyinköpt
träningsoverall från Domus i Gustavsberg men jag smög
i skymundan och undrade varför min basgarderob plöts
ligt kändes fel. Var hade vi hamnat - kanske på ett trä
ningsläger för familjekorpen? Tre pensionerade bröder
på gemensam semesterresa kunde upplysa om samman
hangen. Vi hade tagit in på Sixten Jernbergs semesterby i
densammes hemkommun. Sixten själv bodde några hun
dra meter bort och lät hälsa sina gästande fans, att han
var strängt upptagen med gjutning av grund till sin
mammas hus och hade inte tid till samtal och fotografe
ring.

En förståndig man, det kan bli för mycket med kän
disdyrkan ibland och hans namnteckning fanns ju att.
köpa på minnessaker i kiosken. Hit kommer idrottssve
riges alla aktiva och supporters i lojalitet mot en av sina
giganter, den temperamentsfulle Sixten Jernberg, som
aldrig tappat sitt grepp om sina beundrare. Den färg
starke, som har åsikter om det mesta och även har kas
tat sig in i rikspolitiska frågor. I kommunalpolitiken blev
hans inhopp kort. Gubbar och tanter i kommunstyret
delade inte hans uppfattning om stödet till hans stugby.
Men de måste ha lärt sig en del om lönsamhet och mark
nadsföring för de började strax att uppföra sin egen stug
by när Sixten lämnat deras beslutande församling. Allt
detta inhämtat från Sixtens varma beundrare och gäs
ter.

Hit hade vi hastatfrån Malung
som liknade en ofantlig marknad för utförsäljning av
skinnvaror. Från vårt oväntade inhopp i idrottsvärlden
for vi vidare genom älvdalen till Sälen och tog den vind
lande, svindlande vägen över fjället in i Norge. Om det
ta kan bara sägas, att så mycket skönhet och fri sikt över
oändliga vidder, kan man minnas och leva på länge när
det blir trångt och småsnålt fram i oxveckorna. Har ni
inget för er till nästa semester, så ta er en tur genom
väster-Dalarnas älvdal, ni ångrar er inte.

Iaugustis sista timmar
är det fortfarande full sommar i detta land. Gustavsberg
trånar efter regn och Kvarnsjöns vattenstånd bara sjun
ker. Efter två års torka har grundvattennivån sjunkit ett
par meter enligt de lärde och nu ber vi om en riktigt reg
nig, våt och kulen höst. Vilken sommar, den tog vi till
vårt hjärta, men nog blir den dyr.

Edla Sofia
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Det började
I årfyller Gustavsbergs Idrottsförening 70 år och det kan ju
inte ha undgått någon, så många bilar som kör runt i samhäl
let med den upplysningen på bakrutan. Det är bara att gratu
lera och önska fortsattframgång på allafronter eller i samt
liga sektioner. Vi på tidningen vill hyllajubilaren med ett litet
axplock av bilderfrån de senaste åren och en liten extra pärla
från den anrika bandysektionenfrån 1921. Till G/Fs äldre hi
storia skall vi återkomma i årets två kommande nummer.

Bilden överst t v är hämtadfrån 1971, då damfotbollen fick
vind i seglen.

Nästa bild är rykande aktuell. Badminton är en sport på våld
sam frammarsch och utövas gärna i "tältet" Ekvallen.

Skidbilden är intefrån Vasaloppet utan från DM-stafetten i
Gustavsberg den 5 februari 1972.

Bandyn har rika traditioner vid Farstaviken. Bilden nederst
visar pokalserielaget 1921 i bandy. Från vänster: Gustav
"Petter" Andersson, Gunnar Fredblad, Gustav Olovsson,
Evers Fredblad, Bengt Box, bröderna Andersson, Kalle Stål
krans, Ragnar Eriksson, Gustav Blomberg och målvakten
"käcke" Karlsson.

Bandylagetfrån 1968 får ståför nutidsbandyn, fr v stående:
Per-Erik Johansson, Gert Nilsson, Göran Wiberg, Lennart
Olsson, Lasse Andersson, Håkan Wiberg, Sven-Erik Wiman,
Bengt Hedberg (lagledare). Knästående fr v Kaj Bergström,
Pentti Similä, Kåre Björk, Arne Johansson, Pelle Hörberg,
Henry Pettersson.

Olle Ångermans käcka pojkarfrån ishockeyns D-pojkar 1970
går i år över till högre skolformer eller in i arbetslivet. Tiden
går.

D-POJKAR. Ståendefr v: Max Möller, Mikael Eriksson, Ro
ger Pettersson, Arne Borg, Lars Eliasson, Andreas Alskog,
Mickel Hansson. Sittande fr v: Stig Ångerman, Olle Ny
ström, Bo Johansson, Ola Westlund, Peter Hällfors, Michael
Sjölund, Jan Eriksson. Lagledare: Ole Ångerman.

På högersidans topp ser vi i mitten av bilden orienteringens
framgångsrike Björn Nordin i samspråk med gäster. Året var
1969 och det var tidför Porslinsloppet i Gustavsberg. Björn,
Nirre och Janne ansvarade för banorna.



på Bleksäng
Den större bilden ärfrån sent datum, 1975 och den populära
volleybollen. Aterfinns i Gustavsbergarens höstnummer 1975.

Till sist ett tappertfotbollslagfrån 1970. A-laget det året hade
följande besättning. Stående från vänster: Kåre Björk, Len
nart Olsson, Berndt Pettersson, Fred Andersson, Per Hör
berg, Bengt Sundström, tränare Bengt Sellinder, Jan Eriks
son, Niccola Oparusic. Knästående från vänster: Jan Lund
qvist, Reio Törme, Ronny Andersson, Lars Wenngren, Rolf
Höglund, Bruno Soldati, Sven-Olov Johansson.

GIFs ordf. 1906-1976
Här är alla ordförande genom åren, med någon reservation
för de senaste decenniernas årtal. På den tiden när protokoll
skrevsför hand i bundna volymer var det ordningpå torpet. Vi
som skriver på maskin och använder lösblad har svårare att
hålla reda på papperen.

1906 Sven Johansson
1909 Oskar Söderberg
1910 Gustav Andersson
1911 Gerhard Säfström
1914 Gustav Andersson
1915 Gerhard Persson
1916 EdvardMöller
1920 Georg Boox
1927 Harald Persvreth
1931 Gustav Andersson
1937 John Svensson
1940 FritiofFall

1942 GunnarMöller
1943 Gunnar Björk
1948 Rune Lööf
1950 Sven Andersson
1952 John Svensson
1961 Henry Ericson
1962 Hans Holmer
1967 Stig Englund
1969 Hans Holmer
1972 Sixten Lyngander
1975 Henry Ericson

Foton: Gustav Blomberg, Hilding Engströmer, Leif Anders
son och Peter Ekroth.

Layout: Jan Calderon.



••SOMMARBESOK
Sommarsäsongen för Keramiskt Centrum och Besöks
verksamheten är slut. Den 8 maj kom Gustavsberg VII
ut första gången och den 27 augusti var det slut för i år
med dom regelbundna turerna.

På Keramiskt Centrum har det varit omkring 300
personer varje dag, om inte fler ibland. Många har kom
mit med båten men bilar och bussar tar också många ut
till oss. Besökarna på Keramiskt Centrum kommer ju
oanmälda under sommaren så man har ingen besöks
bok att kika i. Men guiderna kan ju berätta. Många be
sökare är gamla gustavsbergsättlingar, som berättar och
som vill veta om Gustavsberg både nu och då. En gång
kom en familj, som hade fem gravar på kyrkogården
som dom skulle besöka.

Det märks att det har varit jubileum och aktivitet
kring Gustavsberg. Många besökare har varit på Natio
nalmuseiutställningen och kommer för att lära och se
mer. Och många kommer tillbaka igen. En amerikan
blev glatt överraskad att vi gjorde så fint porslin i Sveri
ge. Han hade bara hört talas om svenskt glas.

Besöksverksamheten får ofta påringning av personer

16

som har utländska gäster, som dom vill visa fabriken
och Keramiskt Centrum naturligtvis. Ett nästan varje år
återkommande besök är en resa som ordnas av den
schweiziska tidskriften Femina. Det rör sej om ganska
mycket folk. Naturligtvis vill dom också se annat i Sve
rige, men dom kommer hit nästan varje år. Besöker
fabriken och äter lunch på Kristallsalen.

Dambesök när herrar är på konferens eller kongres
sar, har vi ofta. I år tex öron-, näs- och halsläkarfruar.
En plastkongress för forskare och vetenskapsmän var
här ute - med hustrur - häromkvällen. Indiska arme
chefens fru var här, när hennes man var hos Överbefäl
havaren. Likaså kommer hustrun till ryske överbefälha
varen - Madame Kolikova - hit, när hennes man kom
mer till vår ÖB.

Vi väntar också mexikanska, amerikanska och öster
rikiska fackföreningsbesök.

Många gäster besöker naturligtvis butiken. Och där
har dom i år haft en manlig medarbetare, som har klarat
truckar och tunga lyft - så där har det varit jättebra!



KONSUM• DOMUS
KONSUM/DOMUS
Vi befinner oss nu en bit in i andra halvåret 1976 och
detta innebär att vi lagt både första halvåret och som
maren bakom oss. Därmed har också de flesta haft en
välbehövlig och skön semesterperiod som kunnat ut
nyttjas till vederkvickelse och återhämtning. Vi önskar
nu alla välkomna åter till våra butiker och vårt varuhus.
Den gångna sommaren har i stort gett oss en

hygglig yttre ram med en välgörande förlängning av
sommarvärmen en bit in i augusti. Ser vi på vår säljut
veckling har även denna sommarsäsong gett oss fina för
säljningstal. Som vanligt toppar juli månad där enbart
varuhuset nådde 8,5 milj. och föreningen som helhet ha
de snudd på 10 milj. kronor i månadsförsäljning. Det sy
nes ganska klart att juli även detta år blir den största
säljmånaden för året.

Första halvåret 1976
ingår som en period i föreningens verksamhet där ytter
ligare en milstolpe i den historiska bilden kunde fastläg
gas. Ett både önskvärt och nödvändigt grepp i utveck
lingen kunde förverkligas i och med att föreningens stör
sta säljenhet - varuhuset - i maj kunde ta i bruk den till
byggnad som skett. Den praktiska verksamheten har na
turligtvis inkasserat många besvär och störningar under
perioden, men trots detta har säljutvecklingen kunnat
upprätthållas i mycket god nivå. Detta har kunnat ske
genom personalens vilja att positivt klara många be
svär, men också genom konsumenternas visade tole
rans. Vi uttrycker vår tacksamhet för detta.
Med dessa händelser i bakgrunden kan vi då notera

att föreningen under första halvåret uppnådde en för
säljning på 37,4 milj. kronor vilket innebär en ökning
med nära 3,5 milj. kronor. Den uppnådda försäljningen
ligger totalt inom vårt budgeterade mål. Med beaktande
av alla påverkande faktorer som funnits under perioden,
får vi vara mycket nöjda med uppnådd utveckling.

Innevarande år medför väsentliga kostnadsökningar
som kräver sin täckning. Kostnadsökningarna går igen i

ett flertal poster och självfallet ökar också kostnaderna
för bl a hyra och avskrivningar genom den utbyggnad
som skett och sker. En god försäljningsutveckling ska
par grunden för ökad kostnadstäckning men därtill be
hövs också ökade intäkter via marginaler. Denna sena
re väg tillgodoses till viss del genom de prisöverenskom
melser som handeln träffar med SPK. Dock begränsas
intäkterna i handelns yttersta led genom den betydande
omfattning som prisstoppet innesluter.
Resultatbilden ger naturligen en strävare kontur mot

bakgrunden av relaterad situation. Vi har dock kunnat
registrera att vi till och med maj månad, som vi hittills
kunnat mäta, ligger inom budgeterad resultatram.
Vi ser nu fram emot en fortsatt fin och stegrad för

säljningsutveckling för återstoden av året. Detta ger oss
värdefulla pluseffekter till en god resultatutveckling.
Medlemmarnas/konsumenternas uppslutning kring sin
egen förening ger som alltid värdefullt stöd och ger även
ekonomisk nytta i egengäld.

DOMUS utbyggnad
presenterades i förra numret av Gustavsbergaren. Den
tillbyggda delen har tagits i bruk, men utöver detta på
går en hel del arbeten i det gamla varuhuset för att få det
ta anpassat till det totala programmet. Detta arbete ger
en hel del störningar under både augusti och september
månader. Vi beräknar att alla arbeten ska vara slutförda
och varuhuset helt klart under första halvan på oktober
månad.

KONSUMENTKONGRESSEN
som är den andra i ordningen, kommer att gå av stapeln
i Göteborg under hösten. Vi hade ett flertal studiegrup
per som studerade kursmaterialet inför denna kongress.
Bland deltagarna i dessa studiegrupper har utsetts delta
gare ifrån vår förening. De utsedda äro: Erik Lindblom
och Ove Ericsson. Vi hoppas på en stimulerande och
meningsfull kongress och önskar våra deltagare lycka
till.

PAN

HÅLL NATUREN REN
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En
lunch
som en
kemist
kan
se den

Lunchen på bilden är dock in
te analyserad. Den tog vi med
för att vi inte kan försitta nå
got tillfälle att visa våra bra
produkter. Servisen är Stig
Lindbergs Birka.

Ur KemaNords personaltidning Syntesen har vi hämtat denna roliga men lite skrämmande
analys av en vanlig utelunch. Med tonvikt på ute för det blir väl mera sällan att vi hinner la
ga till schnitzel på lunchtimman när vi hastar iväg hem till Hästhagen eller Lugnet. Vi kan
ske kan komma över en analys av blodpudding eller filmjölk vid något senare tillfälle.
Ni måste medge att det inte är lite vi får i oss. Undra på att det bubblar i magen allt som

oftast och att vi känner oss som en explosionsfärdig mina ibland. Till råga på allt påpekar
kemisten på KemaNord att vi själva består av kemikalier: 65 % syre, 18 % kol, 10 % väte,
3 % kväve, 1,5 % kalcium, 1 % fosfor och 1,5 % guld, silver och andra grundämnen.



WÄRDSHUSET ANALYSEN

M E Y
Schnitzel

Vatten
Kollagen
Elastin
Glykogen
Creatin
Pyrin

Myoglobin
Pyrimidin
Mysin
Myogen
ATP (adenosin trifosfat)
Aminosyror

Triglycerider
Linolsyra
Oljesyra
Kolesterol
Natrium
Kalium

Magnesium
Fosfat
Bicarbonat
Sulfat
Klorid

Vatten
Stärkelse
Dextrin
Cellulosa

Vatten
Kasein
Lactoglobulin
Lactoalbumin
Kalcium
Laktos
Dicalciumfosfat
Kanthophyll

Maltos
Sucros
Fruktos
Mannos

Triglycerider
Palmitinsyra
Myristinsyra
Stearinsyra
Oljesyra
Smörsyra
Amylas
Lipas

<Potatis
Glykos
Xylos
Askorbinsyra (vitamin C)
Citronsyra

5Brsl

•77(8tk
Tryptas
Catalos
Peroxidas
Karoten (vitamin A)
Kalciferol (vitamin D)
Triamin (vitamin B1)
Riboflavin
(vitamin B2-komplex)

Amylas
Anthoxanthin
Tyrosinase

Nikotinamid
(vitamin B2-komplex)
Folinsyra
(vitamin B2-komplex)
Pantotensyra
(vitamin B2-komplex)
Pyridoxin (vitamin B6)

Gluten
Amylos
Aminosyror
Stärkelse
Dextrin
Sucros
Triglycerider

Vatten
Cellulosa
Hemicellulosa
Lignin
Askorbinsyra (vitamin C)
Stärkelse
Sacros

Natriumklorid
Fosfater
Kalcium
Järn
Tiamin (vitamin B1)
Riboflavin (vitamin B2)

Glukos
Fruktos
Pectin
Flavone
Anthoxanthiner
Klorofyll
Anthocyamin

Metyletylketon
Niacin
Calciferol (vitamin D)
Ättiksyra
Propionsyra
Smörsyra

Karotenoid
Eten
Geranylvalerate
Geranyl n-butyrate
Geranyl propionate
Linalyl formate
lsoamylvalerate

Valeriansyra
Aceton
Diacetyl
Maltol
Etylacetat
Etyllaktat

Vanilin
Acetaldehyd
Allylcaprylate
Geranylaldehyd
Metylcyklopentenolone
valerate'
X-metylfurylacrolein

gg

<pple

Vatten
Koffein
Melanol
Acetaldehyd
Metylformate
Etanol
Dimetylsulfid

Propionaldehyd
Aceton
Metylacetat
Furan
Furfurylalkohol
Furfural

Sa}je
Metylfuran
Butanol
Myrsyra
Attiksyra
Acetylmetylcarbinol
2,3 dioxyacetofenon

Fenol
Resorcinol
Cresol
Ammoniak
Trimehylamin
Metylmerkaptan



Einar Hjärtsson t h avtackar Manne Nilsson.

Elov Johansson t h mottager avskedsblomster av Bertil
Gybrant.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
PENSIONÄR I.
Den 24 juni avgick förrådsman Manne Nilsson efter

en anställningstid av femtio år! Mannes uppgifter har gi
vetvis varierat genom åren, den första blev vid en excen
terpress. Därpå följde plåtslageriarbete bl a med bensin
tankar till traktorer, mjölkkylare till KF etc. År 1931
gjorde den rostfria plåten sin debut på fabriken, varvid
dåvarande disponenten Gustaf Lundberg erbjöd en
svetskurs, som Manne accepterade. Fyra decennier
varade svetsjobbet: kittlar och stekpannåer till fartygs
kök, gengasgrytor (som under krigsåren blev en stor ar
tikel), och sedermera den säkerligen välkända kaffepan
nan av fabrikens egen design i fem storlekar, där den
svängda pipen svetsades fast, är bara några smakprov.
P g a ändrad produktionsinriktning antogs så uppgiften
att ansvara för fabrikens verktygsförråd 1971.

Vid avtackningen sista arbetsdagen av fabriksledning
och arbetskamrater intygades också, att en rättrådig och
plikttrogen kamrat "av gamla stammen" härmed läm
nade sin tjänst.

Manne som varit samhället trogen från födseln, har
ett starkt lokalt idrottsintresse. Speciellt Mölntorps IK,
som han var med om att bilda år 1926, och i vars hu
vudstyrelse bl a kassörsposten innehafts, har i Manne
haft en nyttig och intresserad medlem. Motionerandets
betydelse insåg Manne Nilsson på ett tidigt stadium och
motion (sommar som vinter) och bilturer torde bli domi
nerande i fortsättningen!

PENSIONÄR Il.
Den 30 juli lämnade Elov Johansson välförtjänt sin

tjänst i Mölntorp efter närmare 33 års anställning. Dess
förinnan arbetade han inom lantbruk i Sörmland/Väst
manland, och kom närmast från Skultuna Bruk AB. Ef
ter en kortare "inskolning" med omflyttningsarbeten och
glödgning, blev Elof pressare, en uppgift som inte kun
nat vara mera passande! Med noggrannhet och känsla
för fullgoda produkter, har han vårdat "lilla hydraulen"
och sedermera "Fyran" och mångfalden olika press
verktyg med största omsorg. Elov Johansson säger sig
ha trivts bra i arbetet, som givit god omväxling genom
det stora sortiment som pressats under åren.

Många års tvåskiftsarbete har underlättat skötseln av
det egna torpet Marielund om cirka 4 tunnland, en gång
avstyckat från Norrsylta i Munktorp, varigenom fru
Greta kunnat assisteras i de tyngre sysslorna. Tidigare



INGARÖSNYA
POSTSTATION
lngarö har fått ny poststation till sommaren. Den invig
des den 21 juni och var efterlängtad. Den gamla post
stationen var sedan länge alldeles för liten, isynnerhet
sommartid då befolkningsunderlaget stiger mer än dub
belt. Mot de fasta hushållens 650 står sommarens drygt
2 000 hushåll. Den nya poststationen har en yta av 150
m2 den gamla endast 70, och två kassor betjänar all
mänheten. En kvarstående fråga är öppettiderna som
alla önskar få utökade, frågan utreds. Boxarnas antal
har också stigit till det dubbla, 99 st.

Sonja Söderling förestår poststationen och fullföljer
traditionen från pappa Söderling som skött Ingaröbor
nas postärenden sen 1957, och mamma Söderling tjänst
gör fortfarande. Den här poststationen har en stads
brevbärare och en lantbrevbärare stadigvarande och
sommartid 4 extra postutbärare för att klara sommar
folket.

Redan klockan 9.00 på öppningsdagen var det gott om
kunder. Sommaren är en hektisk tid för postfolket på
Ingarö, som också anser att öppettiderna är i kortaste
laget. Sommartid är poststationen öppen en extra halv
timma mellan 11 och 11.30.

ÖPPETTIDER
för Ingarö Poststation, Brunn

Sommartid

9.00-11.00
15.00-17.00
9.00-11.30

fanns både ko och grisar, numera återstår endast höns
för det egna äggbehovet. Ar 1946 anskaffades ett första
bisamhälle, som nu utökats till ett 30-tal.

En del förbättringsarbeten på egna fastigheten har
också med avsikt "sparats" inför pensioneringen, varför
den avhållne veteranen, som avtackades av fabriksled
ning och arbetskamrater, torde ha en fortsatt trivsam
sysselsättning väl tryggad!

FÖRETAGSNÄMNDEN
Årets resa för företagsnämnd och skyddskommitte fö
retogs den 11 juni, varvid KF:s Rikslager och Konsum
Stockholms Regionallager i Bro var första anhalt. De
imponerade bussresenärerna fick göra en verklig "över
syn" av anläggningen - stor som 17 ordinära fotbolls
planer, samt via diabilder en resume av lagrets tillkomst
och funktion, varpå lunch intogs. Nästa resmål var
Haga Tegelbruk utanför Enköping, ett av landets mo-

dernaste, varefter ordinarie nämndsammanträdet av
klarades på Enköpings Stadshotell, som också senare
svarade för en smaklig supe innan återresan.
- Anders Hjelm, John Ehnlund, Leif Pettersson och

Kenneth Jansson belönades för inlämnade förbättrings
förslag.

AVD. TROTJÄNARE
Inger Avelin på vår kassatjänst, har faktiskt 25 år i fö
retaget, vilket också uppmärksammades av fabriksled
ningen.

FRITIDSKLUBBEN
Inom GMB-klubben förbereder man som bäst fotbolls
matchen mot Fagersta/Långshyttan i Mölntorp. Takti
ken inför duellen är förstås strängt hemlig, det enda som
hittills sipprat ut är matchdatum: 18 sept.

L. Johansson
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GUSTAVSBERG

Födda
14/5 dotter till Egon Gunnar Melin o.h.h. Birgitta Karolina f.

Wallen, skyttev. 11
16/5 Kjell Niklas son till Kjell Sterner Madison o. Ingrid Lisbet

Berglund, Nelsonst. 8
25/5 dotter till Stig Jesper Fellke o.h.h. Ulrika Birgitta Marianne f.

Fredriksson, Rutens v. 2
25/5 Jyri Niklas son till Hannu Antero Kilponen o.h.h. Eine Mar

jatta f. Piirainen, Farsta gärde 12
26/5 son till Erik Kenneth Hansson o.h.h. Inger Maria f. Lindblom,

Mariag. 7
26/5 son till Eva Kristina Öhman, Tallbacksv. 2 a

1/6 Teija Tellervo dotter till Ilkka Jalmari Parkkila o.h.h. Helena
Tellervo f. Pälsynaho, Skyttev. 11

4/6 son till Harry Stefan Box o.h.h. Maj Ingrid Monica, f. Persson,
Rådjursv. 8

8/6 son till Pentti Veli Juhani Rautiainen o. Pirjo Liisa Uola, Skyt
tev. 22

11/6 dotter till Anita Lindholm f. Svensson, Björnskogsv. 74
17/6 son till Olle Östen Levin o. Gun Anna Renee Björkgren f. Lilja,

Rutens v. 18
18/6 dotter till Kaija Anneli Jansson f. Käld, Skyttev. 26
19/6 dotter till Sakari Edvard Lankila o.h.h. Kaisa Maria Elisabet f.

Yli-Erkkilä, Nelsonst. 4
23/6 son till Martti Johannes Mustonen o.h.h. Liisa Kaarina f. Heik

kinen, Hovv. 7 B
24/6 son till Kjell Åke Baum o.h.h. Anna Anita f. Jonsson, Meitens

V. 3
27/6 dotter till Pirjo Helena Piispanen, Farsta gärde I 4
30/6 Linda Johanna dotter till Conny Leif Olofsson o.h.h. Annika

Birgitta f. Björnson, Nelsonst. 12, NB
30/6 Veronica Katarina dotter till Lars Gerhard Persson o.h.h. Son

ja Margareta f. Söderlund, Granst. I
11/7 son till Doris Marianne Forsmark, Markörplan 3
5/7 son till Fanni Marketta Karjalainen, Idrottsv. 1O

13/7 son till Päivi Marjatta Kolehmainen, Mariaplan 3
16/7 son till Kaarlo Tapani Nevalainen o.h.h. Birgit Marjatta f.

Hagner, Hästhagsv. 18
22/7 son till Hilda Blända Elisabet Andersson, Renv. 12
22/7 dotter till Hans Petter Nystedt o.h.h. Hely Birgitta Lamberg

Nysted, Älgst. 24
23/7 Jenniefer Irene dotter till Rolf Conny Kihlberg o.h.h. Ann-Mari

Kristina f. Andersson, Skyttev. 24
25/7 son till Gun-Marie Linnea Pettersson, Markörst. 8
27/7 son till Hans Robert Rosen o. Solveig Margita Elisabeth Thun

vik, Markörst. 5
2/8 dotter till Frans Ove Nordin o.h.h. Irene Astrid f. Andersson,

Betselv. 36

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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3/8 son till Aino Anneli Haataja, Björnskogsv. 74
3/8 dotter till Margot Viola Borg f. Johansson, Björnskogsv. 40
3/8 dotter till Luciano Mazzanti o.h.h. Lucia Kristina f. Bassetti,

Markörst. 5
5/8 son till Mats Arne Eriksson o.h.h. Pia Margareta f. Johansson,

Skyttev. 14

Vigda
22/5 Ivan Adelino Terzi och Eija Anneli f. Hellsten
29/5 Harry Arvid Eklöw och Lillemor Ma'm f. Olsson
29/5 Rolf Gustaf Pamnert och Inger Christina Björklund f. Dellen-

vall
5/6 Claes Åke Lundberg och Birgitta Enström f. Rennerstedt
5/6 Väinö Johannes Hokkanen och Oili Annikki F. Kohonen
5/6 Nils Göran Omberg och Ann Christine Margareta f. Backlund
5/6 Nils Göran Persson och Ingrid Margareta f. Björkman

18/6 Per Olof Åkebrand och Eva Lilian f. Öquist
19/6 Gunnar Ferdinand Schager och Karin Yvonne Madeleine f.

Linder
19/6 Lars Olof Kransholm och Febe Elisabet f. Persson
19/6 Leif Staffan Eriksson och Monica Birgitta f. Ivarsson
25/6 Jean Arne Pedersen och Lizzie Irene f. Hageving
25/6 Gunnar Gerhard Bergkvist och Astrid Märta Elvira f. Nilsson.
25/6 Gian Luigi Oldani och Lena Ingegerd f. Mårtensson
26/6 Einar Folke Lindberg och Gerd Inga-Maj f. Arvidsson
2/7 Voitto Einari Kiiskinen och Raili Anneli Ojala f. Seppi
9/7 Arne Werner Halvorsen och Eva Elisabeth Teresia f. Johans-

son
10/7 Erik-Gunnar Bjuhr och Maj-Lis Yvonne f. Sjöberg
10/7 Lars Erik Hultgren och Majvor Kristin f. Sjöberg
15/7 Rolf Hjalmar Benny Asp och Brith Lori Anita Sunesson f.

Engström
23/7 Michael Emil Sörensen och Inga Birgitta f. Kjellström

Döda
17/5 Sven Fredrik Johansson, Tvärv. 16, 60 år
17/5 Sonja Nini Ingeborg Tvetmark f. Svensson, Rådjursv. 29, 64 år
25/5 Ingeborg Wober f. Wikberg, Toivov. 11, 72 år
30/5 Jens Holger Mikkelsen, Björnskogsv. 34, 11 år
31/5 Gunnar Artur Fredriksson, Gustavsgården, 77 år
6/6 Verner Fritiof Hendel Augustsson, Skeviksg. 5, 69 år

22/6 Hilma Axelina Fröberg f. Andersson, Rutens v. JO, 71 år
23/6 Saga Blondina Viman f. Davidsson, Nelsonst. 5, 61 år
29/6 Ragnhild Vilhelmina Gustafsson f. Apelqvist, Nelsonst. 5, 55

år
4/7 Karl Harry Nyman, Älggårdsv. 18, 74 år
6/7 Karl Erik Lambert Andersson, Rutens v. 24, 58 år
7/7 icke namngiven gosse Karjalainen, Idrottsv. 10, 2 dagar

20/7 Carl Teodor Johannesson, Gustavsgården, 92 år
28/7 Ture Lennart Östlund, Marsätra, St. Kovik, 72 år
31/7 Eva Susanne Gustavsson, Nunnev. 3, 7 år
5/8 Gösta Emanuel Johansson, Badv. 2, 70 år
6/8 Erik Gösta Karlsson, Villag. 9, 77 år
6/8 Hans Erik Hansson, Ekedalsv. 6, 44 år
8/8 Anna Hampl f. Kautsky, Rådjursv. 37, 62 år

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid :
435843, 435008, 409490



Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA, församlingens förnämsta erbjudande, är
HÖGMÄSSAN som firas varje sön- och helgdag kl 11 (varannan
gång utbytt mot HÖGMÄSSA MED NATTVARD, tex 12/9, 26/9
och 10/10). Första söndagen i varje månad, tex 3/10, 7/11, 5/12. är
församlingens DOPDAG då dopet ingår som en del i högmässan.
Anmäl dop i god tid till kyrkoherden, tel. 300 52.

Vidare firas på torsdagskvällarna kl 19.30 en bön- och bibelguds
tjänst och varje lördag kl I 8 är det orgelmusik i kyrkan.

MUSIKEN I KYRKAN har som stomme kyrkans tre körer. MO
TETTKÖREN är en blandad kör som gärna tar emot nya deltagare
som vill uppleva tjusningen av att sjunga tillsammans. Övningsdag
måndagar kl 18.30. Lokal: Kyrkan. UNGDOMSKÖREN, som ock
så är en blandad kör, tar emot ungdomar i åldern 14-20 år. Öv
ningsdag måndagar kl 17.00. Lokal: Kyrkans tomrum. SANKTA
CECILIAKÖREN är en barnkör som står öppen för barn i åldern
11-13 år. Övningsdagar måndagar och torsdagar kl 15.00. Lokal:
Kyrkans tomrum. ORGELUNDERVISNING företrädesvis för
vuxna meddelas kostnadsfritt. Tid efter överenskommelse. Anmäl
ningar och upplysningar till körerna genom ledaren, musikdirektör
Hans Björklund, tel. 08/40 49 15 (telefontid: vardagar 7.30-8.30).

BARN- och UNGDOMSARBETET i Gustavsbergs församling är
åter igång för terminen. en mycket viktig komponent är BARNENS
KYRKTIMME lördagar kl 10-11 (start 11/9). Alla barn i åldrarna
4-13 år är välkomna till en givande lördagstimme med gudstjänst,
lektion, pyssel och gemenskap.

Kyrktaxi blir det den här terminen åter från Lugnet, Munkmora,
Hästhagen, Mörtnäs och Norra Lagnö. Avfärd från respektive änd
stationer blir 9.30.

JUNIORVERKSAMHETEN startar på Björnskogsvägen 52 tisda
gen den 7/9 och är under terminen var annan tisdag kl 18-19.30
(tex 21/9, 5/10). I Hästhagsskolan startar juniorerna torsdagen den
9/9 och är varannan torsdag kl 18-19.30 (tex 23/9, 7/10). Verk
samheten består av lek, pyssel, spel, hobby, meningsfull gemenskap
och alla barn i respektive områden hälsas välkomna.

BARNFILMKLUBBEN kör igång igen torsdagen den 16/9 med att
bl a visa "Pippi går på tivoli". Torsdag den 7/10 ser vi "Katten Felix i
spökslottet" och en fin naturfilm. Torsdag den 4/11 löser Tintin
"mysteriet på den svarta ön" och den 2/12 ser vi "Kattungen",
"Musse Pigg och jätten" samt "Bamsefar och julafton". Lokaler och
tider: Munkmoragården kl 9-9.45, Biblioteket Ingarö kl 10.15-11,
Munkmoraskolans matsal kl 15-15.45 och Hästhagsskolan kl
16.15-17.

KONFIRMANDERNA börjar läsningen med upprop och prelimi
när gruppindelning i kyrkan söndagen den 3/10 efter högmässan kl
11. Till årets konfirmationsläsning hälsas de ungdomar som är födda
1963 eller tidigare speciellt välkomna. Anmälan kan göras till pas
torsexpeditionen muntligt eller skriftligt. Läsning kommer att ske
gruppvis huvudsakligen på onsdag eller torsdag (möjligen kan en nå
got annorlunda lördagsförmiddagsgrupp modell "Ingarö" bli av).
Läsningen kommer att bestå av lektioner, grupparbeten, film, konfir
manddagar och studiebesök. Välkomna! Stor KONFIRMAND
SAMLING blir det i Ingaröhemmet torsdagen den 14/10 kl 19 med
förtäring, sång och uppträdande av "gummimannen" Mr. Martino.

KYRKANS UNGDOMS tonårsarbete inleder terminen onsdag den
15/9 med att visa Hillmanthrillern "Den gula bilen" kl 19 i Ekedals
skolans matsal. Därefter program i princip var annan onsdag. Ons
dag den 29/9 blir det "Öppet-Hus" kl 19 på Björnskogsvägen 52 och
torsdag den 14/10 kl 19 "konfirmandåtersamling" i Ingaröhemmet
med bl a Mr. Martino. Onsdag den 27/10 kl 19 i Ekedalsskolan visas
filmen "47-an Löken" med bl a Tjadden Hellström som kapten
Kruth. Upplysningar om ungdomsarbetet fås av församlingsassi
stent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52.

STUDIECIRKLAR blir det flera under verksamhetsåret 76- 77:

"Kan man vara kristen?" - cirkel som bygger på Tore Littmarcks
troslära för vår tid. Dag: Onsdagarna 22/9, 13/10. 17/11, 8/12. Tid:
Kl 19. Lokal: Björnskogsvägen 52. Ledare: Karl-Erik Cederlund, tel.
08/742 24 07, 300 52.

"Det gåtfulla Skottland" - cirkel som avslutas med en resa till Skott
land i maj/juni 1977. Dag: Tisdagarna 12/10, 19/11, 7/12. Tid: Kl
19. Lokal: Björnskogsvägen 52. Ledare: Karl-Erik Cederlund, tel.
08/742 24 07, 300 52.

a
"Vi tittar på konst" - Vi pratar om konst. Vi kluddar själva. Dag och
tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal: Björnskogsvägen
52. Ledare: Inger Lundberg, tel 08/712 08 72.

"Spinna, växtfärga och forma av tråd" - från ull till färdig produkt.
Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal: Björn
skogsvägen 52. Ledare: Inger Hallingstam, tel. 08/41 42 48.

"En vuxens sorg" - att förstå sorgens mekanism och vårt beteende
inför döden. Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lo
kal: Ekedalsskolans studierum.Ledare: Clary Lindholm, tel. 300 80.

"Familjeliv" - att tala med varandra, att utvecklas som individ inom
äktenskapet, att fungera som medmänniska. Dag och tid: Enligt
överenskommelse. Lokal: Ekedalsskolans studierum. Ledare: Chri
stine Sehlin, tel. 333 70.

"Vad är en orgel?" - Hur fungerar instrumentet? Hur byggs det? Hi
storik? Dag och tid: Enligt deltagarnas överenskommelse. Lokal:
Gustavsbergs kyrka. Ledare: Hans Björklund, tel. 08/40 49 15.

"Musikteori och gehörslära". Dag och tid: Enligt deltagarnas över
enskommelse. Lokal: Gustavsbergs kyrka. Ledare: Hans Björklund,
tel. 08/40 49 15.

Anmälningar till cirklarna görs till pastorsexpeditionen, 300 52, el
ler ledaren.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN hälsar gamla och nya deltagare
välkomna till den nya terminens arbete. Intresserade kan kontakta
kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52, för vidare upplysningar. Väl
komna! Startar tisdagen den 21/9 kl 19, Kristallsalen.

TRIVSELHÖGTID anordnar vi lördagen den 2/10 kl 16 i Kristall
salen, Folkets hus, med kaffeservering och dragning på arbetskret
sens lotteri.

UPPLYSNINGAR om församlingens arbete: Kyrkoherde Hans Ek
ström (gudstjänster, förrättningar, arbetskretsen), tel. 300 52. Musik
direktör Hans Björklund (musiken i kyrkan), tel. 08/40 49 15,
300 52. Församlingsassistent Karl-Erik Cederlund (barn, konfir
mander, ungdom, studiecirklar), tel. 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

Tack
Mitt hjärtliga tack till släkt och vänner, KF, Gustavs
bergs Fabriker och BKFs verkstadsklubb för den stor
slagna uppvaktningen på min 60-årsdag.

Herbert Lindefalk

Ett hjärtligt tack tillföretagsledning och arbetskamra
ter på Gustavsbergs Fabrikerför all vänlig uppvaktning
på min högtidsdag.

Alice Lindblom
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3/7 Per Göran Forssberg och Ingrid Elisabeth f. Österlund
3/7 Per-Åke Noord och Eva Christina f. Andersson

INGARÖ
Döda

12/6 Tyra Lilly Karolina Eriksson f. Andersson,.Björkhamra, 72 år

Födda
31/3 dotter till Hans Bonde Malmberg o.h.h. Eva Kerstin Birgitta f.

Ingemansson Marikav. 20
3/4 dotter till Michael Bruno Asshoff o.h.h. Majvor Linnea Mar

gareta f. Tillander, Slingerstigen 5
15/4 son till Jan Christian Sten Westerberg o.h.h. Mona Helena f.

Hagelberg Beatelund
20/5 dotter till Mats Lars Johan Gidemar o.h.h. Ulla-Britt f. Åström

Marikav. 2
29/6 dotter till Bo Ove Öhman o.h.h. Inger Elisabeth f. Dahlman

Gubbdalsv. 4
29/7 dotter till Sven Börje Thalen o.h.h. Ingrid Margareta f. Sved

berg Malmvägen 15

Vigda
15/5 Bengt Magnus Oscar Eriksson och Ulla lngegerd f. Göranson
12/6 Lars Sturesson Hallberg och Ilse Kristine f. Beck
25/6 Clas Göran Fransson och Anette Helena f. Andersson

e
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 hålles högmässa. Var tredje söndag firas i regel natt
vardsgudstjänst, tex 5/9, 26/9. 1 :a lördagen i varje månad Helg
målsbön kl 18.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Dessa hålles i Ingaröhemmet kl 19.30 sept-dec.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Jngarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag. Närmare besked
ger fru Majlis Wanngård, tel. 272 36.

KONFIRMATION:
Upplysning om höstens konfirmationsläsning lämnas på pastorsexp.
270 02.

BARNKÖREN:
Barnkören övar efter särskilt schema lördagar kl 11-12. Hör med
musikdirektör Karin Borg, tel. 08/747 92 33.

Tack
Jag blev glad och överraskad över den penninggåva jag
fick från Odelbergs-fonden. - Ett hjärtligt tack.

Edvard Pääskylä

Sydämelliset kiitokseni merkkipäivänäni osakseni tul
leesta huomaavaisuudesta.

Edvard Pääskylä

Hjärtligt tack till allaför blommor och presenter på min
50-årsdag.

Esko Pokela

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning och arbetskamrater samt fackklubben för pre
senter och blommor vid min pensionering!

Elov Johansson
Mölntorp

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater för all uppvaktning på 60-årsdagen.

Alvar Hannus
Mölntorp
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Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och
verkstadsklubben för all uppvaktning, i form av blom
mor och presenter, efter 50 års anställning samt vid min
pensionering.

Manne Nilsson
Mölntorp

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Ragnar Sandin

Ett varmt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Harry Lemoine

Ett varmt tack till alla som deltagit i vår sorg vidmin ma
kas och mammas, Anna Hampl, bortgång.

Adolf, Johan "Hansi" medfamilj



Vilhelm Gezelius
- Det glesnar i leden. Vilhelm Gezelius, som under ett
kvarts sekel var verksam i Gustavsberg, har gått bort i
högsommarens tid. Han var en välkänd gustavsbergs
gestalt och deltog så intensivt i bygdens liv, att han ver
kade mer gustavsbergare än någon infödd, men hans
dalamål förrådde ursprunget. Från 1937 fram till sin
pensionering 1962 tjänstgjorde Vilhelm Gezelius, som
överlärare och rektor i Gustavsbergs skolområde och
om denna yrkesverksamhet berättar Harald Persvret här
intill. Harald P. mångårig ordf. i skolstyrelsen minns ett
långt och givande samarbete.

I Gustavsbergs kommunala liv deltog han livligt och
forskade flitigt i Värmdöns äldre historia. Vilhelm Ge
zelius var en av dem, som bildade diskussionscirkeln Fo
rum och var en uppskattad medarbetare i Gustavs
bergaren.

En gång berättade han för mig, att han var glad och
lite stolt över att han formulerat rubriken, "Saltstänk
från Farstaviken" och att han var den förste som kåse
rade under den. Jag är också glad och stolt över att få
följa en så klarögd och mänsklig skrivare i spåren.
Under sin närmare femton år långa pensionärstid var

han lika verksam som någonsin. Nu kunde han på hel
tid ägna sig åt forskning och resor runt om i världen.
En ovanligt verksam, vital och kunskapsrik vän har

lämnat våra led. Vid Farstaviken lever hans minne.
Edla Sofia

Vilhelm Gezelius
Gezelius kom till Gustavsberg som överlärare 1937. Då
han sökte platsen upplyste han om sin politiska uppfatt
ning. Han var liberal av den gamla goda stammen men
tillade att om platsen tillsattes efter politisk linje var han
kanske chanslös.
Denna öppenhet och ärlighet gjorde starkt intryck på

skolstyrelsen och med goda betyg samt fina rekommen
dationer, utsågs han bland många sökande enhälligt till
tjänsten.

Skolan hade vid den tiden omkring 140 elever, upp
delade på sju avdelningar. Samma år övertog KF fabri
ken och en expansion av samhället förutsågs.
Gezelius var samarbetsvillig, framstegsvänlig och öp

pen för reformer inom skolan. Han små! var en bra un
dervisning och god social miljö för alla elever. Skolbud
geten var ganska begränsad, men fria läroböcker inför
des redan efter några år. Han var positiv till fria skol
måltider, som påbörjades i liten skala men utökades efter
hand.

Han tänkte även på barnens sommarvistelser och var
initiativtagare till sådan verksamhet, som förlades till
hans hembygd i Smedjebacken.

Som förutsetts växte samhället och elevantalet öka
de. Man blev tvungen att planera för en ny skolanlägg
ning. Samtidigt skulle en ny skolreform införas, Enhets
skolan, och Gustavsberg utsågs av skolöverstyrelsen till
försöksskola. Genom Gezelius goda samarbete med
skolöverstyrelsen och fabriksledningen kunde Kvarn
bergsskolan byggas ganska snabbt. Gezelius var skol
byggnadskommittens ordförande och lade ned mycket
arbete på att göra Kvarnbergsskolan till en mönster
skola. Genom sin organisationsförmåga, kunnighet och
sociala inriktning var hans samarbete med skolstyrelsen
och dess ordförande mycket gott.

Hans namn kommer alltid att vara förknippat med
Kvarnbergsskolan.

Harald P.

EPILOG
God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.
Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om aldrig vi träffas igen.
Jag har sagt något litet och fattigt av det
som brunnit hos mig och så snart brinner ner,
men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet -
god natt - god sömn åt er.

Dan Andersson
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PÅ LÄTT SVENSKA
"Ledsna barn blev glada barn"
I Göteborg bor fler invandrarbarn än i någon annan
kommun* i Sverige. 20 procent av eleverna i grundsko
lan är invandrarbarn. Det är 25 procent invandrare i års
kurs 1, i årskurs 8 är 18 procent. Den största invand
rargruppen är från Finland, sedan kommer barn från
Danmark, Tyskland, Norge och Jugoslavien.
- Det är minst 8 000 tillsammans, säger Terttu Ro

sengren, som är invandrar-konsulent på skolförvalt
ningen* i Göteborg. Men hon säger också att den siff
ran inte är så säker.
- Många lärare vill inte fråga barnen, om de är in

vandrare eller om någon av föräldrarna är från ett annat
land.

En av de första
Terttu Rosengren var en av de första, som började arbe
ta för invandrar-undervisningen. Från början är hon äm
neslärare.* Hon fick invandrarelever första gången år
1964. Det året började hon också undervisa vuxna in
vandrare i svenska. Sedan har hon arbetat mycket för in
vandrare, framförallt för invandrar-barn. 1969 började
hon på skol-förvaltningen. Göteborg kan tacka Terttu
för att staden blev först med förberedelse-klasser. De
finns nu på många orter i landet.
- Vi började med förberedelseklasser 1970, berättar

hon. Jag kom med förslaget*, sedan jag hade läst allt jag
kunde hitta om den här frågan. Unesco* har bl. a. tre de
klarationer* om att varje barn har rätt att få undervis
ning på sitt eget språk om det går. Sverige har skrivit un
der dem.
- Vi startade med tre klasser för finska barn. Det

gick mycket bra. Tysta ledsna barn blev glada barn, som
hade själv-förtroende*. Det är inte bra för något barn att
alltid vara sämst. Att börja skolan betyder mycket nytt
för varje barn. Det blir för mycket, om man måste byta
språk på samma gång.
- Många föräldrar ville, att vi skulle starta fler för

beredelseklasser. Men det finns också föräldrar, som in
te förstår det här. De har hört att man ska bli svensk så
fort man kan, lära sig svenska, sluta tala sitt eget språk.
Men det går inte. Ingen människa kan göra det.

6 språk i höst
- I höst har vi finska, turkiska, portugisiska, make
donska, serbokroatiska, spanska och danska förbere
delseklasser.
- Oftast flyttar barnen över från förberedelseklas

sen till en svensk klass i årskurs fyra. Det betyder att de
byter stadium och klass på samma gång. Jag tror att det
skulle vara bättre, om de fick gå kvar i förberedelseklas
sen i fyran också.
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- Men invandrarbarnen får stöd (extra hjälp) så
länge de behöver det också i den svenska klassen. De får
stöd i svenska och i hemspråket, och de får undervis
ning i andra ämnen på hemspråket.

190 lärare
- Göteborgs kommun har cirka 90 finska lärare och
över 100 lärare från andra länder. De undervisar bar
nen i och påhemspråket. Vi har också åtta invandrar
assistenter. De hjälper eleverna i skol-miljön, t. ex. att
hitta rätt klass-rum. De tolkar, när det behövs, har kon
takt med hemmen, är med på föräldramöten*, över
sätter meddelanden* etc.
- Vi har haft stor hjälp av de undersökningar, som

psykologen* Mirko Takac har gjort. Skolförvaltningen
har anställt honom. Han har undersökt bl. a. två-språ
kighet och mutism (när barn inte säger något alls). På
det sättet har vi fått veta vad vi måste göra. Man behö
ver visa säkra siffror och fakta, om man vill få myndig
heterna* att göra något.

ORDET BETYDER
*deklaration -en -er Här: program för hur man vill att något skall
vara.
I en FN-deklaration kan det ståt. ex. hur man vill att människor ska
få undervisning. De länder som säger ja till deklarationen skriver un
der den.
*förslag -et - Hon kommer med ettförslag=hon säger: "Jag tycker,
att vi ska göra så här."
*föräldramöte -t -n=ett möte för föräldrar, som har barn i en klass el
ler en skola. Skolan kan be föräldrarna komma till möte. Föräldrar
na kan också själva ordna ettföräldramöte i skolan. Då måste de
först tala med läraren.
*kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter självt. ex. skolor och social-vård där. Varje människa som bor
i Sverige är med i en kommun.
*meddelande -t -n Man kan skriva ett meddelande till en person, om
man vill tala om något för personen, t. ex. att fotbollsklubben ska ha
möte på torsdag kl. 19.30.
*myndighet -en -er=t. ex. arbets-förmedlingen, försäkrings-kassan,
polisen är lokala myndigheter. AMS, Riksförsäkringsverket och
Rikspolisstyrelsen är centrala myndigheter.
*psykolog -en -er Den som t. ex. har problem med sig själv eller med
familjen, kan gå till en psykolog för att få hjälp, bl. a. genom samtal.
*rolig timme=en lektion i skolan, då man inte har vanlig undervis
ning. Man kan t. ex. läsa högt ur någon trevlig bok eller leka lekar.
Ofta gör barnen själva programmet.
*självförtroende -t Han har inget självförtroende=han tror inte att
han kan göra något bra.
*skolförvaltning -en -ar I varje kommun* finns en skol-förvaltning.
Där arbetar tjänstemän som sköter bl. a. skolans affärer.
*UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organisation) = FN:s organisation för internationellt sam-arbete i
frågor om undervisning, kultur och vetenskap. FN är en internatio
nell organisation som ska arbeta för fred mellan länder, för alla män
niskors rätt att få mat, bostad etc.



Handla konsumentägt!

DOMUS

Hårvårdsset Hugin 98:-
2 värmelägen, 250 eller 500W.
Torkar, kammar och formar håret.
Kam, borste och
fönmunstycke.
Gul, grön
eller röd.

Bärbar hårtork Hugin 110:-
Kalluft och två värmelägen. Grön eller röd.
330 W.

Handhårtork Hugin 85:-
Kalluft och två värmelägen.
500-800 W. Gul eller röd. Varmluftsborste Hugin 79:-

Kammar, formar och torkar lätt och tunt hår.
Lång modell. Med kam och rundborste.
Gul, grön eller röd. 200 W.

~;;
Hårtork Hugin 69:-
2 värmelägen. Med uppställningsfot och fön
munstycke. Gul, grön eller röd. 225-450 W.
Extra tillbehör:

eFrissasjälv
w -det lönarsig!

Locktång Hugin 59:-
snabbt sätt att locka håret. Vridbart sladdfäste.
Grön eller röd. 20 W.

Domus



KERAMISKT CENTRUM
Det rymmer ett museum medporslin från 1825 fram till idag, äldre Gustavsbergsinteriörer och valda delar av

dagens porslin, plast och konstgods. Där finns också en utställning av sanitetsprodukter och
badrumsprodukter samt Cafe Gustavsberg, som serverar kaffe, te och smörgåsar.

Keramiskt Centrum är öppet mån-fre 10-16 och lör 10-15.

AB Gustavsbergs Fabriker 134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00.
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NYTT FRÅN
FABRIKEN

"Stranden" är en vitglaserad relief i stengodsschamotte,
som Stig Lindberg har gjort för simhallen i LO-skolan
Hasseludden, inte långt från Orminge. Stig var på rund
vandring på byggarbetsplatsen till den nya skolan vid
stranden av Saltsjön, då han fick uppslaget till reliefen:

- Där fanns anknytningen till stranden och vattnet.
En havsstrand är för mig platsen där man spanar mot en
fjärran horisont och nya mål, en bild av verksamheten
vid skolan. På stranden spolas också upp spillror av den
verklighet skolan och dess elever är satta att förändra.
Så vill jag gärna att man ser på "Stranden", säger Stig
Lindberg.

Den 27 oktober överlämnades "Stranden" som gåva
från Kooperativa förbundet, KF, till Landsorganisatio
nen LO. Skissen till 'Stranden" överlämnades i sam
band med LOs 75-årsjubileum. Arbetet har tagit ca tre
år. Detaljer av reliefen visades på Nationalmuseum på
jubileumsutställningen. Stigs medarbetare har varit Dan
Grip och Börje Berglund. ..

Svenska Keramikerskolan har haft en utbildnings
kurs för arbetsledare i Gustavsberg under vecka 42 och
43. Deltagarna kom från IFÖ, Höganäs, Rörstrand och
Gustavsberg, som samarbetar på det området.

Värdinnorna och värdarna på YVS-sektorns di
striktskontor har varit i Gustavsberg på kurs 26-28 ok
tober. De skulle lära sej sälja per telefon och att ge råd
till kunder om badrumsplanering och inredning.

I besöksboken syns det att det börjar bli vinter. Inte så
att vi inte får några besök. Men det är en annan typ av
besökare. Skolorna är flitiga: Under slutet av oktober
och början av november kom 25 skolledare från Stock
holmsområdet, 42 barn och fröknar från förskolan
Labyrinten i Hemmesta. Härnösands hushållningssäll
skap representerades av 40 personer. 20 deltagare i en
barnsköterskekurs, 15 deltagare i en kvinnogrupp från
Libyen och 20 patienter från Boo sjukhus har också va
rit här.

Värmdö Kommun
bibliotek
Öppethållningstider:

Måndag tomfredag kl 10.00-16.00, 18.00-20.00.
Sagostundför barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11.00.



Har ni sett defina lekredskapen vidMunkmora. Ettfint arbete utfört av slöjdlärare Sven-Erik Nilsson och en del av
hans elever. Underlaget kom till efter teckningstävlingar där de två bästaförslagen röstadesfram i varje klass, efter
det gjordes en modell och sen var det inte alls att bara köpa infärdiga komponenter och bygga upp verket, utan Sven
Erik fick starta ett litet företag för att fullborda denna "skräddarsydda" lekplats.

November, hemtrivsel, studieflit, kulturutbud, nakna
vackert tecknade träd mot gråtunga regnmoln, spindel
väv i polyantharosorna, det är mycket att glädjas åt den
na månad. Personligen fröjdas jag dock mest· över att
månaden trots allt leder fram till tulpanerna i maj. Alla
är vi inte vintermänniskor, somliga borde gå i ide när
mörkret faller på om hösten - godnatt.

Nu vilar grönskan i frusna knoppar och det är den all
ra sista minuten för inomhusdrivning av jultulpaner.
Gustavsbergs Idrottsförening jubilerar ännu ett par må
nader och i detta höstnummer visar vi en del gamla bil
der från deras 70-åriga historia.

Runt Farstavikens hus och stugor smyger inbrotts
tjuvar, amatörer mest, någon gång är det fråga om
proffs, men de flesta inbrotten verkar vara inspirerade av
ungdomars behov av spänning.

För att bli lite gladare bad vi Hilding att gå ut och leta
trevliga lekplatser med lekande barn på norr och i söder
och resultatet, som syns på mittuppslaget blev riktigt sti
mulerande.

Undrar ni över omslagsbilden, så får ni förklaringen
på sidorna 4-5, där Birger Hultstrand berättar om de
1200 milj. år gamla formationerna på Runmarö kalk.

Lisa Larsons, All Världens Barn, fortsätter att samla
in pengar till behövande barn i världen och vår japanske
vän Nose, "vår man i Japan", har varit på besök i Gus
tavsberg.

Generationsväxlingen inom företaget drabbar hårt
och generationers kunnande försvinner med varje ny
uppsättning pensionärer som avtackas.

Domus tillbyggnad är nu helt klar och har återinvigts
med musik, uppträdande och specialerbjudande.

Mölntorp har fått ny chef och väntar bättre konjunk
turer, alltmedan personalklubben är som alltid livaktig.

Även Gustavsbergs nya Personalklubb seglar fram
för fulla segel, så det är riktigt löftesrikt för vår framtida
fritid. Detta var något ur höstnumret, julnumret kom
mer inte långt därefter. Till dess, har det så bra.

Red
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RUNMARÖ KALK
Birger Hultstrand berättar här om den enligt geologerna så där omkring 1200 miljoner år
gamla berggrunden, som Hilding tagit denfina omslagsbilden av. Uppkomsten av mönst
ren kom till då det glödandejordklotet svalnade och torkade -precis som efter ett vulkan
utbrott. B. H. är seglare,författare och översättare - mestpå det marina området. Han har
tex översatt ensam- och långseglaren Chichester till svenska.

Sydöstliga delen av Värmdö kommun är ur geologisk
och botanisk synpunkt av stort intresse. Från Skarp
runmarn sträcker sig stråk av leptit sydvart på väst- och
östsidan av Runmarö, på Storön, Risselö, Munkö med
närliggande skär, på Nämdö öster om en linje Långvi
ken-Ängsholmen och på skären Skabban och Höghol
men norr därom, på Mörtö och Mörtöklubb samt slutli
gen som en smal strimma på östkanten av Mörtö Bunsö.

Och vad är då leptit? Kemiskt-mineralogiskt kan den
sägas vara en finkornig, sur gnejs, och att gnejsen kallas
sur eller salisk innebär att den i huvudsak består av
kvarts och fältspat. Tillsammans med hälleflintor, kalk
sten, skiffrar och malmer bildar leptiten huvuddelen av
vad man kallar "leptitformationen", som i Fennoskan
dia är berggrundens och jordskorpans äldsta kända for
mation.

De som har slagit upp sina bopålar här ute kan såle
des sägas ha byggt på själva urberget.

Vad som ytterligare gör trakten så intressant är rike
domen på kalksten. Stora fyndigheter finns på Run
marö i anslutning till träsken. Kalk finns också på alla
ovan nämnda öar till och med Mörtöklubb. Särskilt iö
gonfallande är förekomsterna på St. Limskär och Kalk
kobben, resp öster och söder om Munkö. Som synes av
bilden är Kalkkobbens veckade lager av leptit och sili
kater i kalkstenen mycket suggestiva. Över huvud taget
är denna del av skärgården rik på blottningar som på ett
storslaget sätt visar bergarternas egenartade strukturer.
Från sjön är dessa blottningar klart synliga exempelvis
på Munkö sydsida och vid Skabban.

Kalkförekomsterna inom området är onekligen bety
dande. Dessvärre svarar inte kvaliteten mot kvantiteten,
och i varje fall numera är fyndigheterna knappast lön
samma för brytning. Kalken kan sägas vara "oren" på
grund av insprängda silikater, och inte ens där kalken är
som renast, på Runmarö, är den fullt fri från leptitband.
Små försök gjordes i början av 1900-talet att bryta
byggnadssten på St. Limskär, Höga Fladkläppen och St.
Runö söder om Runmarö, men med ringa framgång.
Synligast är spåren härav på St. Limskär. Mot slutet av
1800-talet gjordes försök med kalkbränning på Run
marö norr om Nore träsk. Ugnen lär ha varit mindre väl
byggd, utbytet blev skralt och företaget övergavs. Ce-
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mentbränning har också varit på tal och föremål för un
dersökningar, men eftersom kalken är bemängd med
stora kvantiteter kvarts, hade det varit nödvändigt att
importera bauksit till Runmarö, och då blev det för dyrt.

Men går vi tillbaka till äldre tider, har rätt stora mäng
der kalk producerats vid Runmarö gamla kalkbruk, san
nolikt det första och möjligen det enda i sitt slag i landet.
Den tidigaste användningen av kalk kan dateras till våra
äldsta murade kyrkor på 1100-talet. I början av 1500-
talet togs kalk huvudsakligen från Åland, men i varje fall
senast den 27 januari 1575 kommer Runmarö bruk - el
ler som det oftast kallades, Wärmdööns kalkberg - på
allvar in i bilden, då Johan III ger fullmakt för Phillip
pus Henrichsson att vid kalkberget bränna den "mäste
Kalch som mögeligtt ware kann". Det uppgavs att risk
annars fanns för kalkbrist vid befästningsarbeten bl a på
Stockholms slott.

Emellertid var kalkfyndigheterna kända och troligen
utnyttjade långt tidigare. Det finns två donationsbrev
från Magnus Ladulås 1288 till franciskanernas munk
kloster och S :ta Clara nunnekloster i Stockholm, och gå
vorna gällde bl a Runmarö. Hur fördelningen skulle ske
klostren emellan framgår inte klart, men det har - av E.
Jansson 1934 - tolkats så att munkarna, som var stora
byggmästare, fick ta hand om kalk och virke, medan
nunnorna uppbar allmogen åvilande skatt. Ett minne
från den tiden är namnet Munkö. Här finns dock nu inga
spår efter boningar eller kalkugnar.

"Kalckbruket i Wermdöön" eller "Rumbo Kalck
bruk" nämns vid åtskilliga tillfällen under 1600-talets
första decennier, men vid mitten av detta århundrade
blev det sannolikt nedlagt. Orsakerna var två - den ena
brist på bränsle för bränning; all skog på Runmarö sägs
ha varit skövlad; den andra svår konkurrens från Got
land, vars kalk onekligen var renare. Emellertid har bru
ket fått ett eftermäle av intressant slag i en rapport 1691
av lantmäteridirektören Gripenhjelm. Där anges att
Stockholms slott "skall mästadels vara upmurat med
den kalck, som är bränd wijd Rumbo Kalckbruk".

Under en kort tid på 1730-talet återupptogs driften av
riksrådet Olov Cederström, som bl a ägde hemmanet
Uppeby. Mantalslängden för 1740 antecknar "Run-



Vem känner gänget i halmhatt och skärmmössa
Hallå alla gustavsbergare! Hur många känner igen sig själva eller sina fäder på detta
maskulinafotofrån Bleksäng? I halmhattarnas 1920-tal när våra nu avgåendepensionä
rer var små barn. Skicka gärna in namnförslag, det skulle vara roligt om det gick att namn
ge de flesta av dessa idrottsintresserade gustavsbergare.

RUNMARÖ KALK

mars Kalck-Bruks folck: I bokhållare, I smed, 7 dräng
ar, I piga".

Var kalken tidigast bröts är inte känt. Däremot är det
både skriftligt dokumenterat och styrkt genom lämning
ar var bruket legat. Omkring 600 meter norr om Nore
finns en kalkstensås och öster om den en tidigare odlad
mosse som kallas Kalkbergsmossen. Här finns spår efter
brytning och tecken till gamla husgrunder. En stig går
från Lerkilavägen ner till stranden mitt för Storholmen,
och där är tre stora gropar,jordugnar med öppningarna
vända mot sjön. Utanför ugnsplatsen kan man vid lugnt
väder och klart vatten skönja vrakrester efter sjunkna
skutor. Sundet mellan Runmarö och Storholmen bör ha
varit relativt skyddad lastageplats.

Under de tidigare brytningsskedena slogs kalken loss
med spett. Det finns spår av sprängning, närmare be-

stämt borrhål med så stor diameter som 4 cm, vilket in
nebär sprängning med krut. Detta förekom näppeligen på
1600-talet, och troligen har dessa sprängbrytningar skett
under den sista perioden på 1730-talet.

Produktionen kan inte ha varit särskilt stor med vår
tids mått mätt. Kanske tusen ton per år när den var som
störst.

Industriellt har numera kalken ringa betydelse, men
för växtligheten är den ovärderlig. Florans rikedom på
öarna är väl bekant, på Runmarö världsbekant. Vegeta
tionen av gullviva och andra vårens blommor är magni
fik, orchideerna rikt företrädda, bl a av guckusko på
Munkö. Som en liten kuriositet kan slutligen nämnas att
en oxelart, den vita oxeln, Sorbus Aria, har Runmarö
som enda kända växtplats.

Birger Hultstrand
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdag 1976-09-07
Ko/bäcks Gästgivargård
kl. 11.10-14.10

Allmän översikt
Enligt Bo Broms börjar vårt land nu komma ur den lågkon
junktur som präglade 1975. Vi ligger dock i fas något efter det
internationella läget beroende på den exporteftersläpning vi
haft inom basindustrierna papper och stål. Produktionen har
emellertid kunnat hållas på en förhållandevis hög nivå och la
gerökningar har skett. Genom det statliga lagerstödet har ar
betslösheten hållits tillbaka. Vi 'måste nu minska lagren.

Även GF har sökt lagerstöd och vi väntar ett gott utfall för
bl a Oxelösund. Den privata konsumtionen är expansiv, vilket
exempelvis gynnar vår porslinsförsäljning.

För SPFs del betyder ombyggnads- och saneringssektorn
hygglig efterfrågan och 1977 förväntas en uppgång mot
70 000 nya lägenheter.

I övrigt uppvisar HPF och Plast hygglig försäljning. Plast
ligger t o m något bättre än budget, men det behövs ändock
stora insatser för bättre lönsamhet. Vi behöver också komma
in på nya områden och genom fantasi och hårt utvecklingsar
bete bör nya marknader kunna skapas. På VYS-sidan torde vi
främst kunna göra inbrytningar på fritidssektorn. I Fristad
pågår utvecklingsarbete på bl a en ny produkt, som vi fram
deles hoppas mycket på. Inom armatursidan finns goda ut
vecklingsmöjligheter både på sanitetsarmatur och annan tek
nisk armatur. Expansionsmöjligheter finns också på pumpsi
dan, där vår Växjöfabrik visar god lönsamhet.

På BKF har vi problem att fylla ut vår produktionsapparat
och gamla pannverkstadens lokaler borde kunna utnyttjas
bättre. På keramiska sidan arbetar några förberedande grup
per med olika alternativ inom ramen för begreppet "Keram
80". Senare kommer allsidigt sammansatta projektgrupper att
tillsättas. Ledamöterna ställde en del frågor. Bl a hade Kaj Id
hem uppfattat att omfattande produktionsnedskärningar pla
neras på HPF, men Gösta Westh dementerade detta och
framhöll att det var fråga om sortimentsbegränsningar.

Marknadsläget
Vi har en förhållandevis bra marknadssituation på keramiska
sidan och beträffande våra rörprodukter. En lagerminskning
är önskvärd i Oxelösund. För att behålla vår marknad på bad
kar krävs en ökad produktion. Lennart Lanebo, vår säljchef
för Mölntorpsprodukter, gav en kort översikt av marknads
läget. På svenska marknaden hoppas vi att paketlösningar
med kombination av diskbänkar och sanitetsporslin kommer
att ge en ökad försäljning. Exportsituationen är besvärlig, men
vi kan skönja en förbättring på tyska marknaden. Bo Broms
tillfogade att vi måste förbättra vår lönsamhet i Mölntorps
fabriken.

Produktionen
Bertil Dahllöfs produktionsöversikt startade på BKF där vi
brottas med inkörningsproblem av det nya conveyorsyste
met. Vi har också drabbats av ett ugnsras.

På SPF bereder oss fortfarande massan bekymmer och vi
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har intensifierat samarbetet mellan produktion och laborato
rium, vilket vi hoppas ska leda till bättre primautfall. Efter se
mestern har vi också haft flera ugnsras, men de ombyggda ug
narna ska vara intrimmade inom några veckor.

Även på HPF har vi byggt om en ugn under semestern, som
vi räknar med skall vara fullt intrimmad i mitten på septem
ber.
PLF har haft goda utleveranser under en tid och orderin

gången är bättre än föregående år.
UHV har dålig beläggning på vissa avdelningar, och öns

kar fler beställningar.
Lars Lundberg redogjorde för Mölntorps produktion. Det

är problem att få tag i personal i Hallstahammarområdet och
produktiviteten är inte tillfredsställande. Flera diskbänksfa
briker tillämpar nu en ny pressteknik och vi har en särskild
projektgrupp som jobbar med metodförbättringar.

Kurt Hagelin undrade över den låga beläggningen på form
verkstaden och Bo Broms svarade att detta var av tillfällig na
tur, då det varken finns brist på ideer eller nya plastprodukter.
På en fråga från Ingemar Sjöstedt betonade såväl Bo Broms
som Tore Jansson att sektorer och fabriker måste ge UHV ett
bättre planeringsunderlag i budgetarbetet och i högre grad
söka tillvarata UHVs resurser.

Ha/vårsbokslutet
I Ruben Edqvist frånvaro gjorde Bengt Thyren en grundlig
analys av halvårsbokslutet såväl sektorvis som per fabrik.
KFs industrier har haft ett svagt första halvår, men prognoser
för andra halvåret pekar mot oförändrad årsvinst. Vi har inte
nått upp till budget första halvåret, men i jämförelse med 1975
kan vi notera en svag förbättring. Vi har också kunnat minska
vår skuld till KF, vilket givetvis är positivt.

Insatserför minskadfrånvaro
Bo Broms inledde med att nämna att vår situation är ganska
lik övrig svensk industri i detta avseende. Vi bör söka arbeta
efter ett bestämt program för att komma till rätta med våra
personalproblem. Han betonade också att vi bör söka och
pröva lösningar så nära individen som möjligt tex genom fad
derverksamhet.

Gösta Treskog framhöll att det finns tre "grupper" inom fö
retaget som särskilt måste jobba med dessa frågor.

a) Arbetsledare/chefer är nyckelpersoner

b) Personalavdelningen bör initiera åtgärder exempelvis till
skriva all arbetsledande personal och peka på frånvaro
problemen och arbetsledarens nyckelroll

c) Samarbetskommitteerna bör diskutera och söka sig fram
till lokala lösningar.

Efter en livlig diskussion sammanfattade Bo Broms syn
punkterna i följande fempunktsprogram:

I) Vi bör ha en statistik som gör att vi kan utröna tänkbara
orsaker samt ge underlag för olika åtgärder vid onormal
och högfrekvent frånvaro.

2) Personalavdelningen bör tillskriva all arbetsledande perso
nal och peka på den nyckelroll dessa har. En uppföljning



fabriksvis på arbetsledarträffar är också önskvärd av per
sonalavdelningen.

3) En rutin för läkarbehandling och samtal i ett tidigt skede
bör upprättas i samråd med dr Raxell.

4) Samarbetskommitteerna bör ägna dessa frågor särskild
uppmärksamhet.

5) Fadderverksamhet bör aktualiseras igen och personalav
delningen kan efter anmodan gå ut till samarbetskommit
teerna och ge tips och råd hur man lägger upp sådan verk
samhet.

Nämnden ajournerade sig för lunch, men då dessa fråge
ställningar är mycket viktiga för företaget, uppmanade Bo
Broms nämndledamöterna att ej släppa frågorna utan även ut
nyttja lunchen för vidare diskussioner.

Efter lunchuppehållet fortsatte diskussionen. Gösta Westh
undrade hur de beslutade försöken med fadderverksamhet på
SPF utfallit och Rune Löf svarade, att dessa av olika anled
ningar ej kommit igång.

Kai Idhem framhöll svårigheterna för personal som jobbar
på ackord att fungera som fadder. Han efterlyste speciell er
sättning för inkomstbortfall.

David Hjerpe underströk att vi bör pröva alla möjligheter
för att lyssna till de anställda och söka ge hjälp i problem
situationer.

Bengt Thyren menade att en god boendemiljö också är vik
tigt för de anställda och gör att de blir kvar. Han ansåg att fö
retaget bör förbättra bostadslånen och i samverkan med kom
munen se till så att egnahemsbebyggelsen ökas.

Bo Broms nämnde om den planerade nybebyggelsen Kår
boda/Mörtnäs och ansåg att bostadsfrågan kunde tillfogas
fempunktsprogrammet.

Beslöts att en avrapportering skall göras på nämndens de
cembermöte beträffande insatserna för lägre frånvaro.

En kort sammanfattning över vår rekrytering lämnades av
Gösta Treskog, varvid framkom att vi efter semestern anställt
över 100 personer, företrädesvis svensktalande ung arbets
kraft.

Anmälan om ledamöter
i Gustavsbergsrådet
Till personalavdelningen har inkommit uppgifter på flertalet
ledamöter i Gustavsbergsrådet och ytterligare uppgifter för
väntas den närmaste tiden. Rådet har sitt första sammanträde
1976-11-10 och på förmiddagen finns tillfälle för personalor
ganisationerna att sammanträffa.

Protokollfrån samarbets
kommitteer etc
Protokollen från samarbetskommitteerna lades med godkän
nande till handlingarna. Tore Jansson saknade protokoll från
administrativa kommitten, och Lars Hillberg upplyste om att
man väntat med sammanträde då det saknas representation
från de kollektivanställda. Rune Löf meddelade att man ännu
inte utsett dessa.

Nationalmuseum
Preliminärt utställningsprogram

t o m februari 1977

Oktober-november 1976
KRAKOW - BIENNALEN
två salar internationell grafik.

November-december
13.12-6.1.77
MERA RÖRSTRAND
ur våra gömmor.

Januari 1977
OM MÅLERI
en introduktion av museets målerisamling.

Februari
1.2-6.3.77

EDGAR BÖCKMAN
en keramisk pionjär.

Pågående vandringsutställningar
KONSTEN - MODETS SPEGEL

NÄR FÖRNUFTET SOVER
etsningar av Goya.

KUNGENS GÅVA
från Östasiatiska museet.
Öppnar 18.2.77.

"BAROCKEN" heter en föreläsningsserie som bör
jar i november och pågår tisdagar kl 19.30 i hörsalen.
Tisdagen den 2, 9, 16, 23 och 30 november.

"UNGA SVENSKA MUSIKER" kommer tillbaka i
höst och började söndagen den 17 oktober med An
ders Wadenberg, piano som spelar Schumann. Det
blir sedan en söndag per månad. November 7 och de
cember 5, januari 23 och februari 20 samt mars 13. I
hörsalen.
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Sex glada pensionärer
har lämnat SPF-BKF
Nils Hedelius, bilden t.v., harjobbat ifabriken ett kvarts
sekel. Komfrån Närke och har alla de 25 åren arbetat
på Badkarsfabriken,första tiden som emaljarbetare och
senare som smörjare.
Nisse har slutat iförtidpå grund av en olyckshändel

se. En äkta friluftsmänniska och .!Jällvandrarre är han,
som också uppskattar vår skärgårdsnatur. Nu får han
tid att ägna sig åt vandringar och strövtåg i skog och
mark.

Agnes Byss-Hansson är kulla, född i Orsa. Anställdes
på Sanitet 1946 och har alltså arbetat här i 30 år. Först
på "steatit" och sedan på monteringsavdelningen.

Lämnade Gustavsberg i och med sin pensionering och
återvände till sin hembygd Orsa. Trivs där i sin stugapå
"höjden" med fin utsikt över dalen, tillsammans med
förut pensionerad make.

Av de två flickorna på stora fotot ses Agnes t. v.



MajHansson sitter bredvid, också hon börjadepå "stea
tit". Det var 1958 och Maj kom närmastfrån Värdshu
set. Här på SPF kommer många att minnas henne med
tacksamhet för hennes drygt femtonåriga tjänst på
lunchrummet ochför alla goda smörgåsar och kaffe som
serverats och avnjutits under årens lopp.
Maj är en resande dam, som kommer att ta väl vara

på fritiden till berikande resor i många länder.

Edmund Ekfors, längst t. v., kom tillföretaget 1966 och
har huvudsakligenjobbat på SPF som ugnsarbetare och
vakt i våra omklädningsrum. Han skall nu, som vi har
hört, passa sina barnbarn och hugga ved till hemmet på
Villagatan.

Foto: Leif Andersson.

Nästa man heter Eskil Holm, han började här 1971.
Han har varit packare hos Harry Box. Eskil Holm var
försäljare till yrket innan han kom hit och tänkerfort
sätta med det efter sin pensionering. Han skall hjälpa
sin son med båtuthyrning och båtförsäljning.

Einar Wannberg, t. h., har arbetat här sedan 1958 och
har varit SPF trogen hela tiden. Han ärf. d. egenföre
tagare i fiskebranschen från Sandarne.

Älskar att resa och har varit såväl i Afrika som Cey
lon och kommer säkert attfortsätta med att se sig om
kring i världen.

Vi önskar alla sex en rik, omväxlandefritid och väl
förtjänt vila och rekreation.

När höststormen kom

Det stormade hårt vid båtvarvet i Mölnvik i mitten av september, vågorna gick höga, båtarna slet sinaförtöjningar,
en segelbåt sjönk som synes. Foto: Leif Andersson.
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Det här är Ekbacken där de skogshuggande bröderna Jansson bor. I våras hade de inbrottpå ljusa dagen när de be
fann sig på sitt arbete. Utom skadegörelsen blev de av med en del tillhörigheter bl. a. en minnessak av guld.

Mitt hem •• •ar mun borg?
Mitt hem är min privata inmutning, men även här i vårt
ganska idylliska Gustavsberg bör man tydligen numera
räkna med objudna gäster. Den tid då vi lade nyckeln
under mattan och öppnade fönster för vädring när vi
gick till jobbet är avlägsen. Nu låser vi ordentligt om oss
och hoppas att våra fattiga ägodelar är värdelösa på tju
varnas marknad. Inbrottsvågen har nått samhällets inre
delar efter att i många år ha hemsökt sommarstugorna i
omgivningarna.

Fabriken har ju nästan av hävd varit ett begärligt mål
för folk med näsa för extrainkomster, men även där har
tillgreppen blivit fler och fräckare. Att klippa upp stake
tet under lunchtid och hämta ut tvättställ verkar stå i
särklass och om det var av rojalism eller missriktad spe
kulation, som någon stal flera hundra Silvia-tallrikar det
är frågan. Att prångla ut tallrikar, som bara säljs genom
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en damtidning och inte kan köpas över disk, verkar vara
en omöjlig uppgift. Häromnatten var det åter staket
klippning på gång och Badkarsfabrikens lunchrum län
sades på 35 backar med, hör och häpna, tomflaskor.
Men den natten "fingo de intet" ty vakten nalkades, tju
varna flydde och bytet blev kvar.

Sinne för keramiska värden fattas inte heller. En stilla
afton denna sommar skruvade ett par "samlare" bort
skruvarna och lyfte bort lister och glas på utställnings
skåpet i Studions trappa, plockade ut Berndt Fribergs
pjäser och återställde skåpet i förut befintligt skick, dock
utan sitt sköna innehåll.

Sommarhusen på fabrikens marker har varit illa ute i
många år. Av spåren att döma rör det sig knappast om
yrkestjuvar, utan om barn och ungdomsligor på jakt ef
ter äventyr. Skadegörelsen är enorm och meningslös och



verkar föregås av sniffarpartyn. Att vara förälder i dag,
det är att leva farligt, vi känner knappast den hårda verk
lighet som våra barn och ungdomar lever i. Våra värde
ringar och våra hämningar är så starka att vi avskär
mar oss från den nakna sanningen. Någonstans har vi
missat, någonstans gick det snett mellan generationerna
och vi hamnade i en otrygghet, som bara de starkare kla
rar av.

En natt i början av oktober var det yrkestjuvar i far
ten på Bråvalla. Ingen åverkan utan bara en kräsen
"hämtning" av porslin och två oersättliga "vikingasto
lar" tillhöriga Nordiska Museet. Det skall bli intressant
att se när de stolarna dyker upp igen, slika prakt
exemplar gör sig inte i våra vanliga vardagsrum.

Edla

De här pjäserna av Berndt Friberg är en rekonstruktion
av de stulna utställningsföremålen.

På bilden ses vikingasalen på Bråvalla. Där stals två av karmstolarna i fonden. Foto: Nordiska Museet.
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Frosten har bränt alla Farstavikens dahlior,
plommonträdet står avlövat och äppelträden vaggar ve-

• modigt sina kvarglömda toppäpplen. Krattorna går fli
tigt på gräsmattorna och under fötterna krasar kastan
jerna på Grundstugatan.

Vi har tvättat bort sommarflugorna från prickiga
fönster, hängt upp vintergardinerna, sett upp med golv
draget, antecknat oss för åtminstone en studiekurs, ploc
kat fram yllet och rårört lingonsylten, fryst in moset och
köpt hem glödlampor, diskuterat valet och priset på kaf
fet, följt med personalklubbens teaterresa till Dramaten
och missat bilrallyt, tränat med TV och tävlat för Kor
pen och sen har vi med gott samvete sjunkit ner i soffan
framför teven och sett fem engelska serier i veckan. Det
är ett litet konststycke att få tiden att räcka till, men till
hjälp har vi fått repriser på repriserna. Nog är det röran
de vilken tilltro man kan ha till vår förmåga att sovra i
utbudet och hur bra man vet hur man borde valt - efte
råt.

Det blåser hård, västlig vind
från Farstabrohål, flaggan på huvudkontoret slår ut mot
öster, den fransar i kanterna av blåsten och det går vit
skummiga, vresiga vågor på viken. Solen orkar knappt
över Sanitetstaket, men den ger sig inte utan kastar in lite
återsken av sommaren genom fönstret och påminner om
att den vänliga veckan infaller när höstdepressionen lu
rar bakom hörnet. Att dra upp mungiporna en hel vec
ka i snålblåst och med näsdropp, det låter onaturligt i
denna oförkonstlingens tid, men man kan ju alltid för
söka.

I denna vänliga vecka härskar givetvis endast goda
tolkningar av vårt handlande, och även det goda uppså
tet, som av någon anledning aldrig nådde sin fullbordan,
räknas oss till godo - hoppas jag - och på det sättet kan
vi få något litet på plussidan, du och jag.

Apropå denna vänliga vecka
och möjligen inspirerad av min egen pensionstids upp
dykande vid horisonten, får jag besvära om ett litet råd
till dem som förvaltar makten: Släpp inte den pensione
rade som en het potatis, försök med lite mjuk övergång i
stället. Bjud gärna in dem till klubbmöten åtminstone
första halvåret, skicka inbjudan till avdelningens eller
sektionens begivenheter. Många lider av att banden till
yrkeslivet klipps av snabbt och effektivt efter avtack
ningen. Har arbetslivet för övrigt råd att avvara så gedi
gen yrkesskicklighet och kunnande, som det faktiskt rör
sig om vid ett generationsskifte?
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För en del år sen, det var väl bättre tider för näringsli
vet då, fanns ett klokt förslag vid Farstaviken, om att
starta en försöksverksamhet med en verkstad inom fa
briken, där de äldre fritt efter egen önskan kunde för
medla sitt kunnande och föra generationers erfarenheter
vidare. Inte att förväxla med en hobbyverkstad utan me
ra att betrakta, som en bank vars kapital är kunskap om
arbetssätt och material. Rätta mig om jag har fel. Det är
fullt möjligt att jag har missuppfattat förslaget men med
ge att det ligger något i det. Ett tror jag mig veta, att det
inte var ämnat som enbart terapi utan ett ömsesidigt gi
vande och tagande. Hur det hela praktiskt skulle lösas är
säkert ett gigantiskt problem i sig.

Det var en gång
det är några år sen nu, då jag upplevde just det där att bli
släppt som en het potatis. Mitt i det ljuva femtitalet långt
innan pensionstiden. Tre mindre söner krävde min när
varo i en tid då daghemmen var få och pappaledigheten
inte påtänkt. Jag gjorde som så många andra, sa upp
mig och försökte fylla en uppgift, som min man säkert
skulle fyllt bättre, men det var inte att tänka på i en tid
med låsta könsroller. Nåja, det där får vi prata om en an
nan gång, nu gällde det att bli sidoställd eller akterseg
lad i arbetslivet. Jag hann inte hem den gången innan
slutbrevet från mitt fackförbund låg i brevlådan med ett
tack för det som varit. Det var bara början på en rad
små bevis på, att man stod ensam, isolerad och avkopp
lad på sin hemmaö. Det är givet att jag ilsknade till och
väste mellan tänderna, "se upp för framtiden, tanten är
inte död än". Detta var alltså innan eller i datans begyn
nelse, i dag bör det gå ännu snabbare att nollställa oss
som yrkesmänniskor.

Hur var det med den vänliga veckan,
damen?
Oh förlåt, människan är till sin natur aggressiv, godhet
kräver vilja och karaktär. Vänlighet är av oskattbart
värde, om den inte bara är ett skal som döljer under
givenhet och fruktan. "Alla kvinnor är inte bara rara,
mjuka och följsamma, alla svarta är inte födda till upp
assare, alla män är inte hårda, tappra och utåtriktade."
Medge att det finns saker att glädja sig åt hela året. Vi
har äntligen dragit fram våra fördomar i ljuset och av
slöjat förljugenheten i "gamla sanningar". Visst skall vi
vara vänliga om vi känner för det. Ha det så bra,jag öns
kar det av hjärtat.

Edla Sofia



All världens barn
Gustavsbergs Fabriker har överlämnat ca 250.000 kr till
UNICEF - royalty på försäljningen av All världens
barn för 1975. UNICEFs verkst. direktör M. Henry La
bouisse var i Stockholm och tog emot pengarna av Lisa
Larson vid en pressmottagning i UDs vackra pressrum.
En droppe i havet säger ni kanske om 250.000 kr, men
alla droppar behövs! Det lämnade M. Labouisse många
bevis på under presskonferensen.

På hela klotet finns 1.558.200.000 barn mellan O och
15 år. Av dom får 865.000.000 i 102 länder regelbun
den hjälp genom UNICEF. Det gäller alla fattiga länder
och länder där befrielsestrider pågår. TV har visat oss
barns situation i krig, en verklighet man inte kan blunda
för.

I Angola t ex gav UNICEF under befrielsekampen
stöd till mödrar och barn, som drabbades. Efter inbör
deskrigets slut fanns 50.000 föräldralösa barn och dom
sociala inrättningarna var helt förstörda. UNICEF har
avsatt 4 miljoner dollar som bistånd till Angola och Sve
rige bidrar med 350.000 dollar som särskild hjälp.

USA är den största bidragsgivaren till UNICEF och
Sverige kommer på andra plats.

M.

Besök från Japan
Yotaro Nose - en gammal gustavsbergsvän - var här
en dag i september tillsammans med Toshisada Wakao
och hans maka.

Wakao, som är keramiker, var här för en separatut
ställning av unikt stengods på NK. En delvis självlärd
begåvning som inspirerats av de gamla stengodsarter
na japanska snövit och grå shino från slutet av 1500-
talet och efter den berömde teceremonimästaren Furuta
Oribe So-Oribe i grön kopparglasyr och Kuro-Oribe i
svart glasyr. Han har deltagit i många betydelsefulla ut
ställningar och fått flera priser. Östasiatiska Museet har
köpt flera pjäser av honom. Yotaro Nose är en intres
sant och intresserad gustavsbergsvän, stengodssamlare
och kund sedan början av 50-talet. Gabriella och Wil
helm Kåge var bland hans tidigaste vänner här. Stig
Lindberg, har också haft mycket med Mr Nose att göra
och liksom Kåge besökt honom i Japan. Och i hans vän
krets finns naturligtvis Bernhard Leach och Shoji Ha
mada, som tillhör den keramiska eliten.

M.

Henry Labouisse, UNICEFs verkst. direktör, har just
fått ta emot gustavsbergschecken på 250.000 kr ur Lisa
Larsons hand. Mellan dom sitter Nils Thedin, ordf. i
Svenska UNICEF-kommitten. Foto: Peter Ekroth.

Yotaro Nose tillsammans med keramikern Toshisada
Wakao och hansfru tittar intresserat på när Stig visar
en tandpetarbehållare, som ingår i hans nya serie Pre
sent. Som fick guldmedalj i Faenza i somras.

sk'" 'J
•.
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Vi leker i norr och söder
Vi leker •l Gustavsberg

I kvarteret Skorpionen fann Hilding denna under
bart trevliga kvartett. En bild som berättar en hel
del om barns sätt att vara tillsammans. Man riktigt
känner den vackra dagen, solskenet och den varma
sanden som känns så skön under naknafötter. Be
rättar omflickan som lite stolt och lite generad be
skriverför kompisarna hur hon nyss blivitfotogra
ferad i klätterställningen.

Den gungandepojken i högra hörnet leker i kvar-
teret Lejonet i närheten av livsmedelsbutiken.
Gungan han roar sig i är inte barafunktionell den
är rasande vacker också, med sina totempålar och
vackra, kraftiga rep.
De tre följande bilderna är också från samhäl

lets nyaste område, kvarteret Lejonet, den med
hopprutorna är tagen nedanför vattentornet. Här
finns nya, spännande lekredskap, som inbjuder till

aktiviteter, men den intressantaste lekplatsen just
nu, finns tydligen utanför Munkmoraskolan. En
bildfrån den finns på sida 3 och vi skall återvända
till den i ett senare nummer. Den lekplatsen har till
kommit i samarbete mellan slöjdlärare och elever
med hjälp av bl. a. Hem och Skola-föreningen.
Den glade gossen i rutschbananfår representera

söder. Han leker nämligen på ängen nedanför Gus
tavsgården, mellan kyrkogårdsvägen och Trallba
nevägen. Det verkar som om han skulle behöva en
ny rutschbana om manfår döma avfotot, men ro
ligt har han och det är huvudsaken. ''Att leka är
nödvändigt".

Foto: HILDING ENGSTRÖMER
Layout: JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS
Hög tid att tända studielampan igen!
Hösten och vintern bjuder på många kvällar som på ett
stimulerande sätt kan upplevas i form av en studie-

• grupp. Det blir en trivsam samvaro där man kring kurs
materialet får stimulerande och berikande diskussioner.
Vi-skolan har många intressanta kurser och vi näm

ner här några:

Samling kring bordet
är en lättsam kulturhistorisk kurs som handlar om mat
och måltider i gamla tider och fram till våra dagar. Den
är trevligt skriven - men stämmer också till eftertanke.

Du konsument
Denna kurs behandlar lokal och kommunal konsument
verksamhet och är ett tema med många variationer. Hur
fungerar det hos oss? Hur vill vi ha det? Vi diskuterar
varor och tjänster, information och reklam, reklama
tionssätt, köptrygghet etc och tar fram och samman
ställer synpunkter på hur vi vill att en konsumentsekre-

terare ska fungera. Kursen behandlar också konsums
roll söm lokal konsumentorganisation, konsums infor
mation och reklam, liksom t ex konsumenthörnorna i en
del varuhus.

Vår matkurs
är en annan kurs som behandlar ett vardagsnära ämne.
Där tar man upp frågan om matens pris och olika möj
ligheter att äta både gott och vettigt till rimligt pris. VÅR
KOKBOK användes som grund i kursen. Till den finns
en handledning som i år - hösten 1976 - ger oss "nä
ringslära till husbehov" och som speciellt behandlar
spannmål och bröd.
Det finns många fler intressanta kurser inom olika

ämnesområden. Välkommen till trivsamma studiekväl
lar kring meningsfulla ämnen!
Anmälan om kurser kan göras till föreningens tele

fonväxel eller till Elsa Johansson, telefon 302 0 I som
också lämnar upplysningar kring de olika kurserna.

PAN

På bilden talar Per Albin Nyberg till konsumfullmäktige och andra inbjudna gäster den 13 oktober och berättar om
tillbyggnaden. Dagen därpå firades nyöppnandet med musik, sång och specialerbjudanden.
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GIF-jubileet igen
Här kommer lite mer "minnesbilder" med anledning av
GIF-jubileet. Känns skidlöparna igen? Alldeles riktigt
det är Greger Åberg som skickar iväg Sven Norling i en
stafettävling på 40-talet. Mannen som springer på den
lantliga vägenförbi Bleket är Gerhard Sävström, året är
1912.

Gruppbilden av Gustavsbergs Idrottsförening 1914,
är anslående. Ståendefr. v. Erik Jonasson, okänd, Axel
Pettersson, Vallius, okänd, Fredrik Lundkvist, Anders
Bonnevier, "Jotas" Dahlkvist, Rudolf Karlsson, Ger
hard Persson.
Mellanraden fr. v. Gerhard Sävström, Gunnar Hell

qvist, Kalle Öberg, okänd, okänd, okänd, Georg Boox.
Nedre raden fr. v. Henry Persson, Kalle Dahlkvist,

okänd, Knut Gustavsson.
Startfältet som "skjuts" ivägpå nästa bild ärfrån en

DM-tävling på Zinkensdamm och vi har Margit Åker
blom på startlinjen. Svea Box övervakar.
På brottarbilden härunder tar Lennart Nelsson ett

nappatag med okänd. Blandpubliken.finns åtskilliga att
känna igen. Den 19 nov. 1944.

Till sist en bildfrån Jubileumsfesten på nya Domus
restaurangen. Nuvarande ordf Henry Eriksson läser
hyllningstelegramför bl. a. herr ochfru Bonnevier, Ger
hard Persson, John Svensson medfru, sin egenfru Gert
rud och nästan helt skymd Ivan Berglind.

Io



Klubbmästaren Ivar Eriksson t v och John Ehnlund
väger in Pär Gunnarssons fångst, medan Ulrika Sköld
väntar på sin tur. Birgit Ehnlund i mitten "paketerar"I

Laura Kuuttinen och Dan Karlsson gratulerar varan
dra till segern i 5- och 10-kamp!
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
FÖRETAGSNÄMNDEN
Vid septembersammanträdet meddelades att Torbjörn
Schön, Gustavsberg, utsetts till platschef i Mölntorp från
årsskiftet, då Lars Lundberg avgår med pension.

Av halvårsbokslutet har framgått att vi av flera orsa
ker hamnat i ett mycket besvärligt läge. Då flera av våra
materialleverantörer dessutom signalerat om upp till
30 % prishöjning, vill det till snabba åtgärder för att vi
till nästa år skall stå bättre ekonomiskt rustade. Vid de
"avdelningsträffar för ömsesidig information" som eko
nomikommitten anordnat, visade 60 % av de anställda
sitt intresse för problematiken. Kommitten, som består
av Evert Stillman, Bertil Johansson, Ingvar Widell och
Bertil Gybrant, har noterat många synpunkter som kan
bli värdefulla på sikt. Lägre personalomsättning, be
gränsning av diskbänkssortimentet samt utnyttjande av
goda rationaliseringsideer, ansågs bl a kunna bidraga till
en hög och stabil produktion, nödvändig för en stigande
lönsamhetskurva.

I samband med produktions- och marknadsöversik
ten rapporterades också att en ideträff hållits med ut
vecklingsavd i Gustavsberg, i avsikt att skaka fram för
oss lämpliga kompletteringsprodukter.

Årets resa för förslagsbelönade och förslagskommit
te företogs med buss till Gustavsberg, där konstgods
och hushållsporslinsavd "genomsöktes" under god led
ning av Elisiv Lindberg.
- Carl Högvall har belönats för två förslag.

FRITIDSKLUBBEN
GBM-klubben har arrangerat årets KM i 10-kamp. De
bästa placeringarna: Klubbmästare Dan Karlsson 24 p,
2. Markku Kuuttinen 31, 3. Martti Haarala 38 och 4.
Carl Högvall och Esko Korhonen 48 p. Rekord notera
des av Högvall i höjdhopp 1.62 m och Dan Karlsson
spjut 48.17. Övriga grenar: kula, diskus, varpa, stående
längd, 100 m, 400 m, terräng 2.200 m och simning 50 m.
Också ett "rekord": Veteranen Haarala har deltagit alla
år sedan starten 1963 !

Ett gäng damer ställde upp i en premiärtävlan i 5-
kamp, där Laura Kuutinen vann på 5 p. 2. Monica
Eriksson 11, 3. Ritva Kuuttinen 16 och 4. Katri Haarala
1 7 p. Grenarna var kast med liten boll, stående längd, 60
m, varpa och terräng 1.000 meter.

Fiske-KM avgjordes vid Strömsholms Slott med 100
deltagare. Resultat, herrar: 1. Ivar Eriksson, klubbmäs
tare, 7.140 g, 2. Sivert Wallberg 6.375, 3. Tage Gun-



Nykterhetsrörelsen startar äldreverksamhet
Ledarkurs på fjällhotell

Under en vecka har medlemmar inom IOGT-NTO från
hela landet varit samlade för att utbildas till ledare för
verksamhet bland äldre. Kursen har hållits på fjällhotel
let Tangen i Sälen, en toppenmodern anläggning, som
tillhör nykterhetsrörelsen och drives av MHF:s motell
kedja Tre Hästar.

Vid kursen har man ägnat sig åt olika frågor, som rör
äldre och äldres villkor. Bland medverkande kan näm
nas åldringsspecialisten överläkare Lars Linder, Uppsa
la, "TV-kändis" som husläkare i programmet På äldre
dar. Dr Linder har talat om medicinska åldringsfrågor
och om hur man skall leva för att hålla sig så frisk som
möjligt. Skriftställare Per Johannes, Leksand, har före
läst om psykologiska åldringsspörsmål och hemkonsu
lent Ingrid Runfeldt, Falun, om mat och motion, konsu
mentfrågor mm. Arrangör har varit IOGT-NTO:s
hem- och konsumentkommitte och dess ordförande kon
sulent Margit Lindström, Visby, har varit kursledare.

Hur man skall bygga upp en meningsfull verksamhet
för äldre medlemmar har varit ett av kursens huvudäm
nen. På många håll i landet finns redan en studie- och
gruppverksamhet, som vad det gäller tider, programin
nehåll m m är särskilt anpassad för äldre. Nu planerar
man att utveckla denna över hela landet.

I Tangen-kursens program har ingått fjällvandringar,
morgongymnastik, bad i hotellets simbassäng, kvällsun
derhållningar m m. Deltagarna har varit indelade i
landsdelsgrupper, som var och en haft ansvaret för ar-

MÖLNTORPSGLIMTEN

narsson 3.395, 4. Sven-Erik Andersson 2.945, 5. Börje
Johansson 2. 745, 6. Martti Haarala 2.438, 7. Inge Still
man 2.190, 8. L Johansson 1.962, 9. Esko Korhonen
1.900, 10. Stig Andersson 1.685, 11. Knut Anderson
1.640, 12. Matti Leppälä 1.600, 13. John Eklund
1.590, 14. Dan Karlsson (fjolårsmästare!) 1.535 och 15.
Lars Måhlberg 1.472 g. Damer: 1. Lisa Måhlberg 2.750
g, 2. Pirjo Ehnlund 2.580 och 3. Irja Mylläri 992 g. Fa
miljemedlemmar: 1. Anna Eriksson 9.362 g, 2. Helge
Laxbäck 3.356, 3. Maj-Britt Andersson 3.025, 4. Birgit

Fr v Annie och Elis Sander, Gustavsberg, kursledaren
Margit Lindström, föreläsaren Per Johannes samt Eli
sabeth Persson, Vällingby.

rangemangen under en dag. En kväll anordnades en hög
tid i Sälens fjällkyrka med bl a recitation av Per Jo
hannes.

I kursen deltog från Stockholms län Elis och Annie
Sander, Gustavsberg samt Elisabeth Persson, Väl
lingby.

Ehnlund 1.990, 5. Laila Leppälä 1.928, 6. Jussi Ehn
lund 1.535, 7. Harry Leppälä 1.490, 8. Mikael Gun
narsson 1.397, 9. Gunnel Blomkvist 1.125 och 10. Timo
Harju 917 g. Knattar: 1. Eesa Haarala 1.220 g, 2. Moni
ka Westman 1.025, 3. Pär Gunnarsson 892, 4. Fredrik
Andersson 890, 5. Anette Westman 865, 6. Ann-Katrin
Westman 745, 7. Ulrika Sköld 738 och 8. Tomas Blom
kvist 735 g. Priset för största fisk, en braxen på 2.022 g,
tillföll Helge Laxbäck.

L. Johansson
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Dags. för konsumentkongress
1-3 november

•
1 Göteborg

2 500förslagför ökad konsumentmakt

Vilken roll skall den konsumentägda sektorn i det sven
ska samhället spela i framtiden? Hur skall organisatio
nen arbeta? Var för sig? Eller skall man utöka och rent
av slås samman? Vilka uppgifter blir de viktigaste?

De övergripande frågorna plus många fler, större och
mindre, kommer att diskuteras i Göteborg i början av
november.

Då håller nämligen Kooperativa Förbundet och Kon
sum sin andra Konsumentkongress i samarbete med
Kooperativa Gillesförbundet, OK, Folksam, HSB, Riks
byggen, Begravningsföreningarna, Folkparkerna, Fol
kets Hus, ABF och Reso.

Konsumentkongressen, som består av 450 ledamöter
från organisationerna från hela landet, har till uppgift att
debattera framtiden för "Den konsumentägda sektorns
rol i samhället".

Vem ska styra båten?
Kapitalisten, producenten
eller konsumenten?

2 500förslag uppe till debatt
Själva underlaget för konsumentkongressens arbete ut
görs av ca 2 500 förslag kring de konsumentägda före
tagens verksamhet.

Förslagen är ett resultat av en brett genomförd stu
dieaktivitet under hösten 1975 med närmare 1 200 stu
diecirklar.

Deltagare i studiecirklarna har varit medlemmar i de
olika organisationerna, och det är också representanter
från dessa cirklar som sänder delegater till konsument
kongressen.

Det är med andra ord ett omfattande demokratiskt
basarbete som genomförts i de deltagande organisatio
nerna.

Konsumentkongressen är ett rådgivande organ inom
Kooperativa Förbundet - ett storrådslag och ett kom-

~
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plement till den vanliga demokratiska verksamheten
inom organisationerna.

Detta skallman diskutera
Går man närmare in i den sammanställning som gjorts
av studiecirklarnas svar på arbetsmaterialet, står det
klart att den konsumentägda sektorn kan vara det mesta
i samhället.
De 2 500 förslagen som vaskats fram ur cirklarnas

svar tar upp det mesta från enkla saker som att Kon
sum inte skall ha sina varor så högt på hyllorna, till stora
svåra frågor som att de stora konsumentägda organisa
tionerna skall gå samman.
Genomgående för samtliga förslag till konsument

kongressen är, att de som ställt förslagen har en mycket
stark tro på den konsumentägda sektorn, att den är den
sektor i samhället som har möjligheter och ambition att
ta tillvara människornas intressen.

Radikalaförslag
Som en följd av att cirkeldeltagarna tycks tro på de kon
sumentägda organisationerna måste många av försla
gen som lagts fram betraktas som mycket radikala.

Bland annat vill många cirklar att HSB och Riksbyg
gen skall ha total kontroll på byggnadsområdet kombi
nerat med att samhället skall äga all mark. Andra för
slag är att folkrörelserna skall ta över samhälleliga upp
gifter som konsumentupplysning och försäkringsverk
samhet.

Boendet och dagligvarorna mest intressant
Självklart har vissa organisationers verksamhet intres
serat studiecirklarna mer än andra.

KONSUMENTKOOPERATIONENS
KVINNOUTREDNING

Om man på allvar vill förändra kvinnans situation i arbetsliv
och organisationsliv måste både män och kvinnor få föränd
rade roller. De nuvarande könsrollerna låser båda parter så att
de utvecklar vissa olika sidor av sin personlighet och för
tränger andra. Det är dessa inlärda beteendemönster som
måste ifrågasättas och förändras.

Utredningen understryker kravet på att konsumentkoope
rationen ska vara föregångare som medlemsorganisation och
arbetsgivare när det gäller att driva frågan om jämställdhet
mellan män och kvinnor.

Framförallt gäller detta boendefrågorna och distribu
tionen av dagligvaror - med andra ord KF:s, Kon
sums, OK:s, HSB:s och Riksbyggens verksamhet.
Flera av förslagen går ut på ett utvidgat samarbete el

ler till och med sammanslagning av i ena fallet KF, Kon
sum och OK, och i andra fallet HSB och Riksbyggen.

Som ett litet kuriosa kan nämnas att det bland studie
deltagarna själva tydligen fanns "vita fläckar" kring den
konsumentägda sektorn. Flera av cirklarna klagar näm
ligen över att de knappast känner till Begravningsför
eningarna och deras verksamhet. Men många tycks ut
nyttja föreningarna trots det - Begravningsföreningar
nas marknadsandelar är nämligen 25 %!

300 lekmän stommen i kongressen
I november är det alltså dags för konsumentkongressen.
450 ombud deltar, och av dessa är 300 utsedda av stu
diecirklarna - övriga 150 är utsedda av de deltagande
organisationerna.
Kongressen är som nämnts rådgivande och några bin

dande beslut kan alltså inte fattas. Men erfarenheterna
från KF :s första konsumentkongress 1971 visar att de
beslut som fattas med all sannolikhet kommer att ge
nomföras till stor del.
Därmed skulle också kongressen få ett stort inflytan

de på det svenska samhället. Den konsumentägda sek
torn i Sverige är nämligen mycket stor - större än i de
flesta andra västländer. Enbart Kooperativa Förbun
det, KF, har via landets konsumentföreningar 1,8 miljo
ner medlemmar och omsätter tillsammans med konsu
mentföreningarna över 15 miljarder kronor.

Anders Bengtsson

Konsumentgille tog initiativet
Det var i december 1973 som KFs förbundsstämma gav för
bundsstyrelsen i uppdrag att verkställa en utredning om
"Kvinnorepresentation inom konsumentkooperationen". Ini
tiativet till frågan kom från konsumentgillet i Boden, som i en
motion konstaterade att kvinnorna är underrepresenterade på
beslutsfattande poster både ifråga om förtroendevalda och an
ställda.

En arbetsgrupp bestående av Lisa Pettersson, Vi-skolan,
ordförande, Gösta Berg, Konsum Norrbotten, Ulla Jonsdot
ter, Gillesförbundet, Nils-Erik Persson, KFs personalsektion,
Birgitta Rönnblad, Handelsanställdas förbund, Karin Wik
holm, KFs förbundsstyrelse, Helena Hjort, Anita Persson och
Kristin Appelgren, KFs utredningsavdelning, fick till uppgift
att utreda orsakerna och att utarbeta ett handlingsprogram
med förslag till åtgärder.
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GUSTAVSBERG

Födda
18/8 son till Britt-Inger Elisabet Lindqvist, Skyttev. 12
19/8 son till Erik Arne Kenneth Sjöqvist och Kerstin Susanne Nels

son, Björnskogsv. 46
21/8 dotter till Hans Rolf Helmer Ekeberg Jensen och Jill Catrina

Bengtsson, Björnskogsv. 8
22/8 son till Kerstin Knutsdotter Chrigström, Risholmen, Norra

Lagnö
30/8 dotter till Erik Ingvar Sörman och Inger Elisabeth Berlin, Skyt

tev. 24
31/8 dotter till Per-Erik Johansson o.h.h. Jeane Sonja Anneli f.

Karlsson, Meitens v. 23
6/9 dotter till Anita Inga-Lill Heinebrun, Idrottsv. 14
8/9 son till Anja Ristiina Kela, Nelsonst. 5
9/9 son till Karin Gunilla Svensson, Björnskogsv. 28

10/9 Linus Carl Henrik son till Hans Carl Gustav Wahlgren o.h.h.
Christina Alma Elisabet f. Schollin, Norra Lagnö

12/9 son till Pasi Ensio Naula o.h.h. Dagmar Birgitta f. Wik, Trall
banev. 6

13/9 son till Anneli Margareta Gustafsson, Skyttev. 32
13/9 son till Ulf Gunnar Sundberg o.h.h. Inger Elisabeth f. Widen

mark, Skyttev. 14
18/9 dotter till Erkki Kalevi Houklo o.h.h. Riitta Irmeli f. Lehti,

Björnskogsv. 62
19/9 dotter till Erik Thomas Heinrich Gamby o.h.h. Irmelin Timm,

Skyttev. 1
21/9 son till Hannu Ensio Vähäverkkomäki o.h.h. Eliisa f. Vi

denoja, Mariag. 8

Vigda
20/8 Lars Olof Axel Andersson och Utai f. Ganthong

4/9 Reijo Kalervo Vesa och Pirjo Helena f. Piispanen
11/9 Hans Robert Rosen och Solveig Margita Elisabeth f. Thunvik

Döda
21/8 Sonja Dagny Linnea Andersson, Nelsonst. 2, 27 år
31/8 Signe Gustava Vilhelmina Adolfsson f. Holmqvist, Renv. 14,

91 år
4/9 Bror Vilhelm Johansson, Gustavsgården, 80 år

4/9 Nils Fredrik Amandus Höjer, Farsta, 77 år
11/9 Terho Sakari Hulkkonen, Nelsonst. 11, 28 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA
Högmässa firas i kyrkan varje söndag kl 11. Ungefär varannan sön
dag firas Herrens Heliga Nattvard (HHN), tex 6/11, 21/11, 12/12.

Första söndagen i varje månad, tex 7/11, 5/12, är församlingens sär
skilda DOPDAG, då dopet ingår som en del i söndagens högmässa.
Dop anmäles i god tid till kyrkoherde Hans Ekström, tel. 300 52.

MUSIKEN I KYRKAN.
Kyrkans tre körer, Motettkören, Ungdomskören och Sankta Ceci
liakören (barnkör), tar in nya deltagare. Motettkören övar måndagar
kl 18.30, ungdomskören måndagar kl 17 och Sankta Ceciliakören
måndagar och torsdagar kl 15. Anmälningar och upplysningar ge
nom ledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15. Väl
komna med!

Körmedverkan i högmässan blir det 31/10, 6/11, 14/11, 21/11,
28/11 och 5/12.

KÖRKONSERTER
blir det lördag 6/11, Alla Helgons Dag, kl 15 i kyrkan med medver
kan av Motettkören, stråkar och orgel. Söndag 28/11, I :a Söndagen i
Advent, kl 18 blir det "Adventsmusik" i kyrkan. Kyrkans tre körer,
stråkar och orgel.

BARN OCH UNGDOM.
Barnens kyrktimme hälsar som vanligt alla barn i åldern 4-13 år väl
komna till kyrkan på lördagar kl 10.

Juniorerna träffas varannan tisdag, tex 2/11, 16/11 och 30/11, på
Björnskogsvägen 52 dit alla barn under 12 år är välkomna kl 18-
19.30 för en stunds pyssel och gemenskap.

I Hästhagsskolan träffas juniorerna varannan torsdag, t ex 4/11,
18/11 och 2/12, kl 18-19.30. Ingen särskild åldersgräns.

Ungdomsprogram blir det onsdagarna 10/11 med Tävlingskväll på
Björnskogsvägen 52 kl 19, 24/11 kl 19 med filmen "Davy Crocket" i
Ekedalsskolan samt torsdag 9/12 med gemensam Julfest med Ingarö
Kyrkans Ungdom.

Barnfilm blir det torsdagarna 4/11 och 2/12. Munkmoragården kl 9,
Munkmoraskolan kl 15 samt Hästhagsskolan kl 16.15.

Upplysningar om barn- och ungdomsverksamhet samt konfirman
derna fås av församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel. 342 35,
300 52 eller 08/742 24 07.

Karl-Erik Cederlund

A. F. BECKMAN Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 10262 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 43 5008, 409490

Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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INGARÖ

Födda

19/8 son till Jan Åkesson Silfverling o.h.h. Anna Augusta Bigers
dotter f. Hedborg, Bergviks kvarn

21/8 Anders Roger och Hans Göran tvillingsöner till Hans Roger
Fredblad o.h.h. Ulla Birgitta f. Eriksson, Marikaväg. 1

22/8 Jens Fredrik, son till Bengt Sten Sture Hell sten o.h.h. Anne K ri
stina F. Ellnestam, Slingerstigen 40

3/9 dotter till Hans Roland Westrin o.h.h. Lotten Eliabet Haralds
dotter f. Brandt, Box 17

9/9 Petra Marie, dotter till Karl Evert Ingvar Ekholm o.h.h. Berit
Reidun f. Stenersen, Baron Cederströms väg 20

24/9 dotter till Eva Annika Christina Carlsson, Fladenväg. 20

Döda

24/8 Filip Mauritz Falk, Björnö, 62 år
28/9 Albert Gustav Lennart Nelson, Hammarväg. 10, 56 år

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön 1 :a lördagen i varje månad kl 18.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Närmast hålles trivselkväll i Ingaröhemmet kl 19.30 den 21/10,
18/11, 9/12.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Ingarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag kl 13 (27/10, 10/11
osv). Närmare besked ger fru Majlis Wanngård, tel. 272 36.

STUDIECIRKLAR:
Aktivt föräldraskap. Anita Mohlin, tel. 275 66
Batik. Gunilla Forsling, tel. 274 95

Bibelstudium varannan tisdag kl 19.30 (26/10, 9/11 osv) i lngarö
hemmet. Marianne Sautermeister, tel. 270 02.

För pensionärer. Minns du? Varannan tisdag i Ingaröhemmet. Maj
lis Wanngård, tel. 272 36.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barnkören övar lördagar 11-12. Kontakta Karin Borg. tel.
08/747 92 33
Barnens Kyrktimme varje lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet (4-13 år)
Barnfilmklubben torsd. 4/11 kl 10.15. Biblioteket Brunn. kl 18 Ingarö
hemmet.
Teatergruppen samlas varje torsdag kl 16.30 i Ingaröhemmet.
Kyrkans Ungdom samlas 28/10, 11/11 kl 18.30 i Ingaröhemmet.
Lekskola i lngaröhemmet tis- och torsdagar kl 9-10.30 (3-5 år).

Tack
Vi vill framföra vårt varma tack för den vackra blom
stergärden vid vår kärefar Vilhelm Johanssons bår till
släkt, pensionärer samt personal på Gustavsgården.

Dagmar, Sture, Hjördis

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min högtids
dag.

Uno Wik

Ett varmt tack till fabriksledning och kontorspersonal
för presenter och blommor vid min pensionering.

Caisa Nyberg

Får härmedframföra mitt varma tackför uppvaktning
en på min 85-årsdag.

Tacksammast
Anders Bonnevier

Ett hjärtligt tack till släkt och vännerför den fina upp
vaktningen på min 85-årsdag.

Hedvig Karlsson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Bandy
och Fotbollssektionen, vänner och bekanta för all upp
vaktning på min 50-årsdag.

Cedi Högren

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabrikerför all vän
lig uppvaktning vid min pensionering.

Nils Hedelius

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 60-årsdag.
Stig Lindberg

Ett hjärtligt tack till fabriksledning, arbetskamrater
och vänner för all uppvaktning på SO-årsdagen.

Otto Johansson

HÅLL
SKÄRGÅRDEN

REN!
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Trötta bilförare är livsfarliga i trafiken
Bli på alerten bakom ratten
Trötta bilförare är bland det farligaste som finns. De kan
·vara lika farliga som rattfyllerister.

Många trafikolyckor - framför allt singelolyckor
beror helt enkelt på att föraren somnat vid ratten, fy
siskt eller psykiskt utmattad.

I den här artikeln ur senaste numret av Vi bilägare
kan ni lära er hur man blir på alerten bakom ratten.
Alla blir trötta efter ett antal timmar bakom ratten

men hur snart efter starten man börjar bli trött varierar
från förare till förare. Det beror bl a på vilken körvana
man har och om man uppför sig rätt för att undvika onö
dig uttröttning.
Har man arbetat hårt med ett tungt arbete är krop

pen uttröttad av arbetet som sådant, och mot denna fy
siska trötthet hjälper bara vila.
Har man jobbat hårt vid sommarstugan en hel helg är

man klart dåligt rustad för långresan hem på natten.
Ingen skulle acceptera att en yrkeschuafför först job

bade med tungt kroppsarbete en hel arbetsdag och på
kvällen satte sig bakom ratten i en långtradare eller buss.
Men när det är fråga om privatkörning tycker de flesta
att det är fullt OK att sätta sig och köra efter hårt arbete.
Lagen tillåter en yrkesförare att köra sex timmar utan

rast, sedan ytterligare fem timmar efter en halvtimmes
vila. Vilken normalbilist kan med gott samvete säga sig
klara ett sådant körpass utan att bli trött?

Prov har för övrigt visat att var tionde yrkesförare in
te klarar av att köra den maximalt tillåtna körtiden. En
ändring av arbetstidslagen kan därför väntas.
Nu blir man också psykiskt trött av den enformighet

man upplever under långa körpass. Man håller en och
samma fart, vind- och motorljud är konstanta, bilens rö
relser är mjuka och regelbundna, radion spelar stilla mu
sik - alla dessa faktorer fungerar som sömnmedel för en
ensam bilförare.
Det händer helt enkelt för lite för att man ska kunna

hålla sig vaken.

Ombyte behövs
Mot den tröttheten är inte sömn det primära botemed
let, det är omväxling. Stannar man ett ögonblick och tar
en språngmarsch runt bilen, dricker en kopp kaffe eller
äter någonting, får man den omväxling som behövs för
att man åter ska vara på alerten.
Man känner hur man börjar röra sig oroligt fram och

tillbaka på sätet som börjar kännas obekvämt, ögonen
blir irriterade, man börjar gäspa och så vidare.
Kör man vidare trots dessa tecken, då är det fara å
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färde. Risken är då överhängande att man "nickar till?
när som helst. Många förare chansar och fortsätter, kan
ske till ochmed sedan de slumrat till både en eller två
gånger under körningen!
När man befinner sig i detta stadium då kan man

somna in ordentligt precis vilket ögonblick som helst och
sedan kan ytterligare en olycka, som berott på att förare
somnat bakom ratten, registreras.

Tapaus i tid
För att undvika att den här tröttheten blir farlig måste
man ta en paus i tid - så snart man känner tröttheten
och innan man blir så sömnig att man nickar till. Man
ska alltså inte vänta med pausen till dess man knappast
orkar hålla ögonen öppna. Då hjälper inte längre en
stunds vila från körningen.
Vid ett försök på en avstängd provbana fick försöks

förare köra till dess de nickat till tre gånger. De fick då
göra en kort paus för att sedan köra vidare. Det visade
sig då att de åter somnade till - lika snabbt som om de
överhuvudtaget inte gjort någon paus.
Risken att begå en, kanske ödesdiger, felhandling är

störst på natten mellan kl O 1 och 04. Det sker nämligen
vid den tiden på dygnet en förändring av den psykiska
aktiviteten, vilket man anser beror på sömnbrist i kom
bination med dygnsvariationen.
Man blir däremot "mindre trött" trots samma sömn

brist längre fram på förmiddagen.

Ät lätt
När man inser att man måste göra något för att bekäm
pa tröttheten stannar man kanske och passar på att äta
ett rejält mål mat. Man har då fått ett välkommet av
brott i körningen, men skrovmålet borde istället ha re
ducerats till en mycket lätt måltid.
När man ätit kraftigt går nämligen en stor del av blod

strömmen i kroppen till tunntarmen, för att klara av
matsmältningen. Hjärnan får då inte så mycket syre den
behöver och man känner sig dåsig och passar knappast
bakom bilratten. Lite mat är idealet, då piggnar man till
bättre än om man inte äter alls.

Druvsocker och kaffe
Druvsocker är ett preparat som ofta tas fram som ett
exempel på undermedel, som gör att man kan klara
tröttheten. Det är riktigt att druvsocker ger en viss pigg
het - en stund. I längden kan man dock inte lura krop
pen ens med druvsocker.



Kaffe är ett annat välkänt och accepterat medel mot
trötthet. I måttliga mängder fungerar det också i de
flesta fall, men man bör komma ihåg att vissa äldre per
soner påverkas i rakt motsatt riktning - kaffet är för
dem sömngivande!

Att köra under pressande förhållanden, som regn,
mörker, dimma, snöfall och halka är långt mer tröttan
de än att köra samma sträcka under idealiska förhållan
den. Att tvingas köra med dåligt ljus gör att man spän
ner sig och hamnar i en stressituation.

Många förare upplever sitt billjus som allt sämre, ju
tröttare de är.

Viktig ventilation
Moderna bilar har för det mesta bra värme och ventila
tion, och man ska lära sig hur systemen fungerar.

Ska man vara på alerten måste man nämligen få en
ständig ström av frisk, syrerik luft, men temperaturen i
kupen måste vara behaglig och inte för hög.

En rejäl genomvädring skadar inte emellanåt. Tänk
också på att koloxid är en gas som tröttar. Koloxiden
finns inte bara i bilens avgaser, utan också i tobaks
rök ...

Nikotinet i tobaken försämrar för övrigt också natt
seendet, vilket gör att man måste anstränga sig för att se
ordentligt och detta tröttar ytterligare.

En del synexperter vill ha ett förbud mot rökning vid
ratten för den skull.

Öppettider för
bastu och bassäng

Bastu och bassängbad Ekedalsskolan

Öppettider:
Damer månd och onsd, kl 18.00-21.15
Herrar tisd och fred, kl 18.00-21.15
Familjebad torsd, kl 18.00-21.15

Bastun Hästhagsterrassen 9

Öppettider:
Damer torsd kl 15-1930
Herrar tisd kl 17-19.30

fred. kl 16.30-19.30

Sitt rätt
Sitter man illa kan inte blodet cirkulera som det ska i
kroppen. Armar och ben kan domna. Se till att förarsto
len justeras in så att ni sitter bekvämt utan att behöva
spänna er det minsta.

Kroppen anpassar sig automatiskt och utan att man
själv tänker på det till bilens rörelser. Det betyder att
musklerna på egen 'hand uträttar en hel del arbete under
körningen, vilket i längden kan bli direkt tröttande. Även
passagerare kan känna sig trötta efter att ha åkt bil läng
e, trots att de kanske fått chansen att slumra till en stund.

Farliga mediciner
Kom också ihåg att vissa mediciner kan vara direkt far
liga för en trött förare. En åksjuketablett kan fungera
som sömnmedel!

Andra mediciner som också är olämpliga att använ
da för bilförare är vissa medel mot allergier, en del typer
av migränmediciner och vissa starka, receptbelagda
smärtstillande medel, för att bara ta några exempel.

Det finns också en del preparat, t ex kramplösande
och antidepressiva mediciner, som till en början ger just
den här effekten, men som efter en tids medicinering, när
kroppen vant sig vid dem inte längre har samma effekt.

Kontrollera för säkerhets skull med läkaren, som skri
ver ut medicinen eller på apoteket om medicinen är far
lig att använda i samband med bilkörning.

Ibland förses förpackningarna numera med en var
ning om detta, men räkna inte med att medicinen är ofar
lig bara för att varningstexten saknas.

Keramiskt Centrum
stängdes för säsongen den 2 okt. Visas endast på be
ställning. Ring Besöksverksamheten, AB Gustavs
bergs Fabriker tfn. 0766/391 00. Inom fabri. 324.

Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets lotteri
Vid dragningen 2/10 1976 utföll vinsterna på följande lottnummer:

1 nr 477, 2 nr 2503, 3 nr 2741, 4 nr 93, 5 nr 2210.
6 nr 1424, 7 nr 301, 8 nr 1134, 9 nr 483, 10 nr 999,

11 nr 676, 12 nr 913, 13 nr 146, 14 nr 1575, 15 nr 2,
16 nr 1001, 17 nr 906, 18 nr 1686, 19 nr 991, 20 nr 1085,
21 nr 571, 22 nr 2299, 23 nr 688, 24 nr 1053, 25 nr 127,
26 nr 1038, 27 nr 2987, 28 nr 670, 29 nr 2712, 30 nr 2728,
31 nr 465, 32 nr 95, 33 nr 1377, 34 nr 1849, 35 nr 2892,
36 nr 125, 37 nr 1011, 38 nr 20, 39 nr 363, 40 nr 1612,
41 nr 410, 42 nr 1564, 43 nr 590, 44 nr 1063, 45 nr 46,
46 nr 80, 47 nr 2280, 48 nr 1492, 49 nr 1212, 50 nr 1664.

Vinsterna avhämtas senast 2/12 1976 på pastorsexpeditionen under
expeditionstid.
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PÅ LÄTT SVENSKA
NYA REGLER FÖR TOLKNING I STOCKHOLM

Hon ville tala medfacket, men fick ingen tolk-hjälp.

• En finsk flicka kom till Immigrant Service i Stockholm.
Hon hade problem på arbetsplatsen. En tjänste-man på
Immigrant Service ordnade så att hon fick träffa en om
budsman* från sin fack-förening, Hotell och Restau
rang. Flickan behövde en tolk också. Man kontaktade
tolk-förmedlingen i Stockholms kommun. Där frågade
de om facket skulle betala tolk-kostnaderna. Det kunde
inte facket göra. Tolkförmedlingen svarade: Då kan hon
tyvärr inte få tolk genom oss.

Det här hände* i mitten av augusti. Efter den 1 juli ska
Stockholms kommun i första hand betala kostnader för
tolkar på kommunens och landstingets egna institutio
ner (tex social-byråer och sjukhus), allmänna advokat
byråer* och några andra ställen, där det finns särskilda
avtal* med kommunen. Stockholms invandrarnämnd
har bestämt det.

Har inte råd
Facket får inte hjälp med tolkkostnader nu. Så här sä
ger Maria Weiss, ombudsman på Hotell och Restau
rang:

- En hög procent av våra medlemmar är invandra
re. Men vi har inte så många medlemmar. Därför har vi
inte råd att betala tolkkostnader. Jag tycker att kommu
nen ska betala tolkarna, precis som tidigare. Nu kan vi
ibland inte hjälpa människor, därför att de inte har tolk.

Inga problem
Invandrarnämnden har nio medlemmar: fyra socialde
mokrater, en vpk-are, två moderater, en centerpartist
och en folkpartist. Ordförande Lars Ahlvarsson (s) sä
ger så här:

- Det har inte varit några problem hit-tills (till nu).
Det är bara några som inte har fått hjälp. De ska alltid
ha hjälp, om det är viktiga frågor. Det måste Immigrant
Service undersöka.
- Vi måste klara det arbete som vi har lovat* att

göra. Det går före annat. Våra tolkar hinner inte hjälpa
alla.

- Vi har haft kontakt med de fackliga organisatio
nerna och vi trodde att facket skulle sköta arbets-plats
tolkningen. Tidigare har vi haft cirka 20 tolkningar om
året för Hotell och Restaurang. Det skulle kosta cirka
1 000 kr. Det kan inte vara något ekonomiskt problem
för dem.

- Vi får ändra vårt beslut, om det visar sig att det blir
svårt för invandrarna.
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Christina Palm, chef för Invandrarnämndens kansli
(kontor) säger:

- Vi tycker inte, att Stockholms kommun ska behö
va betala fört ex tolkning hos privat-läkare, som inte är
medlemmar i sjuk-försäkringen.

"Mer arbete för oss"
Jarmo Ekholm på Immigrant Service säger så här:

- Invandrare ber ibland om tolk till tex privat-läka
re. Då måste vi först ringa och fråga, om läkaren beta
lar tolkkostnaden. Säger läkaren nej, måste vi undersö
ka om invandraren ändå kan få tolk genom oss. Det be
tyder mer arbete för oss. Den tiden kan vi använda bätt
re.

- Vi måste få politikerna att förstå, att det inte kan
fortsätta så här.

LO: "Utbilda tolkar nu!"
Starta tolk-utbildningfort! Det skriver LO i ett brev till
regeringen. Orsaken är att det behövs många fler tolkar
på arbets-platser, sjukhus och hos sociala myndigheter
(tex social-byråer och försäkrings-kassor). LO vill ock
så att Skol-överstyrelsen (SÖ) ska få mer pengar till de
kurser, som man har planerat.

ORDET BETYDER
*allmän advokatbyrå Där kan nästan alla få billigare eller gratis
hjälp med juridiska frågor (frågor om vad lagen* "säger").
*avtal -et - Ett avtal är alltid mellan två eller flera parter (t ex perso
ner eller företag). Man förhandlar (talar) med varandra och kommer
fram till, hur man ska göra. Sedan skriver parterna sina namn på ett
papper och avtalet är klart.
*hän/da -der -de -t Vad har hänt här? Har det varit en trafik-olycka?
*lov/a -ar -ade Han lovar att göra det.-=Han säger, att han verkligen
ska göra det.
*ombuds/man -mannen, -män Det finns ombudsmän tex i LO. De
ska hjälpa arbetarna, om det blir problem på arbetsplatsen.

STATENS

INVANDRARVERK
flyttade 17 maj till Norrköping

Box 6113, 600 06 Norrköping

*@o11-10 88 o0



Luma 22° färg-TV
LF 56B62 U med
fjärrkontroll 3.495:-
Låneköpsexempel: Kontant 825:

varav 480:- är lånekostnad.
Därefter 160:- per månad under
20 månader. Juli och december

är amorteringsfria.

iE

Helt~an~ist~riser~d, u~pbyg.·gdt• ed moduler. Inli~ebildrör.
Stabil färgbild. Direktljud. Kanalval med 8"touch"knappar,
varav en speciellt anpassad}för}bildband- och bildskiv
spelare. Ultraljud-fjärrkontroll för volym, programval, till
och frånslag av apparaten. Btot framåtriktad högtalare. Val
nöt- eller palisanderfolie.I

.•

ier,
•

·1

El
I

...

Pelarstativ av ståt 105:- tig*
Bänk LE 151/69 130:-

Domus Gustavsberg



Present Design Stig Lindberg

AB Gustavsbergs Fabriker



＼`、” ` ’ `.. 、~: ij( • _~ :
叫i~9 A

心． ． ・

ヽ
｀し

ク
・
事

？

t
,

9

レ
ゴ
4i`

、

疇．
｛
し
J'

℃5

．.
：ニ ・ ・ ヽ ，

ヽ ヽシ‘



Reds kommentar
Infor ett nytt år
"Stranden" på plats
Ett intermezzo i Skurusundet
Sjoråddningssållskapet
Har Ni sett ...
G u stavsbergsrådet
VM-laget 1958

Saltstånk
Keramisk kurs
Broderi
Samuel Odmanns jul
Konsum-Domus
Avtackningar
Molntorpsglimten
Bjornkårret
Ur Hultmans fotoalbum
Pastorsnytt
Annonser
Skoltråff

Omslaget: Gamla Lugnet
i vinterskrud

1
2
3
4
8

10
11
12

13
14
15

16
19
20
22
23
24
26
28
31

Bereden våg for Herran!
Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer han som fjårran
Var sedd av fådrens hopp:
Råttfårdighetens Forste,
av Davids hus den storste.
Vålsignad vare han,
som kom i Herrans namn!

Guds folk for dig han tråder
en evig konung opp.
Stro palmer, bred ut klåder,
Sjung ditt uppfyllda hopp!
Guds loften åro sanna,
Nu ropa: Hosianna!
Vålsignad vare han,
som kom i Herrans namn!

Gor dina portar vida
for Herrens hårlighet!
Se, folken kring dig bida
att nå sin salighet.
Kring jordens lånder alla
skall denna lovsång skalla,
Vålsignad vare han,
som kom i Herrans namn.

Sv. ps. 53
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Dom fina "jättegrytorna" som glimmar så vackert här
ovan likt två stora ögon finns på södra sidan av Ösby
träsk, öster om Ösby torp. I det området finns ett tjugo
tal grytor, säger Hilding, som har plåtat dom här två på
höstkanten, av löven att döma. Den största är ca en och
en halv m i diameter. Så finns det ytterligare en stor, som
ligger nedanför Ösby torp. I en av dom växer en stor
gran.
Det finns två sorters jättegrytor. Dels sådana som bil

das i vanliga floder och vattendrag genom att en sten
råkar komma in i en vattenvirvel och på så sätt "nöter"
fram en urholkning. Detta sker mest i lösare, skiffriga
bergarter. Så är det sådana, som bildats av dom stora
landisarnas och glaciärernas smältvattenflöden. Dom
riktigt stora jättegrytornas storlek varierar mellan 10
och 20 m i diameter. Om det inte snöar i jullovet kanske
någon hittar fram till en jättegryta och i så fall lycka till!
Årets jul har inte så många röda (lediga) extradagar,

som man tycker eller minns att det varit ett par år. Vi
kan i alla fall önska oss en vit jul, det var längesedan.

Bo Broms önskar oss alla God Jul. Och Gösta Dahl
berg har påmint oss om Samuel Ödmanns klassiska be
skrivning av en tidig 1800-talsjul. Den är rolig att läsa
också om det inte är första gången och Calle B har gjort
fina illustrationer.
Gustav Alexandersson har forskat i och intervjuat

folk om en sammanstötning mellan två gustavsbergsbå
tar i Skurusundet, då det verkligen var seglation på gång
där. Det blev många diskussioner om det var en tillfäl
lighet eller en provokation.

Att skärgården fått ytterligare en sjöräddningsstation
och är väl rustad på den punkten skriver Bengt Lund
blad om och berättar när besättningen på Helge Axels
son Johnson gjorde en fin räddningsinsats nära Alma
grundet på femtiotalet.
Den fotografiska bevakningen av GIFs 70-åriga till-

varo är slut. Den har varit rolig att ta del av, inte bara för
infödda! Lycka till i fortsättningen!

God Jul önskar
Red.
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Inför ett nytt 0ar
Så har det åter gått ett år - mindre präglat
av förra årets yttre jubileumspompa än av
ansträngningar och problem att hålla nä
san över vattnet i ett besvärligt konjunktur
läge. Vi har haftproduktionsstörningar som
väl i stort sett nu övervunnits. Vi har haft en
besvärande frånvarofrekvens framför allt
hos ungdomen och nyanställda. Vi har ock
så haft avsättningssvårigheter både hemma
och på exportmarknaderna.

Vi harförväntningar som avspeglas i vår
planering och budget att det skall vända
under 1977. Men vi kan inte bara passivt
vänta på goda tider, vi måste också kämpa
för att förbättra vår position, vår mark
nadsandel och vår kvalitet. Först då kan den
lönsamhetsförbättring inträda som är så
viktig för vår utveckling inom ABGustavs
berg, somju är vårt nya namnfrån årsskif
tet.
Den nya organisationsplanen har ge

nomförts under året och samrådsformer har
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utprovats som vi hoppas skall ge innehåll i
den medbestämmandelag som träder i kraft
nu snart. Det gäller ju därvid att både an
svar, kunskap och information fördjupas.

Våra arbetskamrater från andra länder
har alltmer anpassats till våra arbetsfor
mer och bör nu även efter den omfattande
språkundervisningen klara svenskan, varför
översättning av julhälsningen i år har ut
gått.

Även omjag inte vill sticka under stol med
våra problem, villjag också betona att vi har
ett grundmurat förtroende på marknaden,
att vi har en optimismförframtiden som ge
nomsyrar vårt företag och. att vi är stolta
över att tillhöra denna arbetsgemenskap.
Detta är en bra grund att stå på och jag

önskar alla Gustavsbergare lycka till under
1977 och till sist en GOD HELG till er alla
och ett tack för det gångna året.

Bo Broms



Stig Ls STRANDEN PÅ PLATS
"Stranden" KFs gåva till LO vid 75-årsjubileet 1973
har nu högtidligen överlämnats, sedan den kommit på
plats i den fina simhallen på LO-skolan Hasse/udden.
Representanterför KFs styrelse med Karl-Erik Persson
i spetsen, Gunnar Nilsson och Lars Westerberg bland
LO-folk, Ewald Wallström, rektor på skolan blandade
sig med många gustavsbergare.

I bassängen rekreerade sig dom lyckligt lottade, somfår
gå på kurs i en så vacker skola, med simning i 26-gra
digt vatten. Dom kan lyfta blicken mot Stigs vita cha
mottsymbolerför "vidare vyer mot nya mål" men också
mot vrakspillror, "spillror av den verklighet skolan och
dess elever är satta att förändra" som Stig bl a uttryc
ker sig om meningen med sitt verk.

I bassängen simmade både flickor och pojkar. Och vi
ska hoppas att det inte ska dröja alltför länge, innan
flickorna kan stiga upp och spränga den högtidliga
mörkklädda mansdominansen.

M.

3



Skurusundet ruvar på många minnenfrånforna dagar. Dettafoto är daterat 17 oktober 1915 och visar utsikten mot
norr. Nacka Kulturnämnds arkiv.

Ett intermezzo i Skurusundet
sommaren 1901

Detta är berättelsen om vad som hände en sommarkväll
1901, sedan en tredskande ångbåtskapten utfört underli
ga manövrer på Skurusundets trånga och starkt trafike
rade vatten. Följden blev en tragikomisk sammanstöt
ning mellan tvenne Gustavsbergbåtar. Visserligen en lätt
påstötning, men ändå!
Den istadiga kaptenen i fråga hette Anton Bjurberg

(1838-1909) vilken åren 1879-1900 med stor skicklig
het fört Gustavsbergsbåtar på traden Stockholm - Ty
resö - Runmarö. Seglationen 190 I hade rederiet, AB
Gustafsbergs-Fabriks Intressenter, valt att nedlägga
denna yttre trafiklinje för att i stället använda båten
GUSTAFSBERG I (b. 1872) på linjen Stockholm
Gustavsberg. Meningen var att med denna omläggning
slippa anskaffa nytt tonnage för sistnämnda trad. Byg-
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gandet av nya GUSTAFSBERG 111, som ritats redan
1900, fick anstå under fyra år, men 1905 levererades
III :n varvid I :n degraderades till reserv- och extrabåt,
mot slutet av sin tillvaro till bogserbåt.

Vad var nu orsaken till Bjurbergs agerande denna
julikväll 190 I. Kanske berodde kollisionen till största
delen på olycklig missuppfattning från de båda kaptener
nas sida - i och för sig ofattbart, men det finns också
tecken som tyder på att Bjurberg avsiktligt kan ha pro
vocerat kapten K. J. M. Waesterberg (1863-1929) på
den andra inblandade båten GUSTAFSBERG VI (b.
1884).

Vid intervjuer med gamla gustavsbergare har jag fått
höra att Bjurberg inte var glad i Waesterberg. Han skall
t. ex. haft för sed att om denna nedsättande yttra: "Om



man skickar en gris till Gotland, kommer han hem som
styrman." Därmed åsyftande Waesterbergs styrmans
examen 1887 i Visby. Bjurberg kunde ej heller komma
över att hans yngre kollega vid sekelskiftet fått posten
som rederiets trafikchef. Han som då varit längst i bola
get kände sig förbigången. Efter att under 20 års tid varit
självständig på den yttre traden till Runmarö, var Bjur
berg nu inte beredd att ta order när som helst.

I julnumret 1966 av tidningen "Gustavsbergaren"
skildrar framlidne maskinisten Axel Pettersson
(1887-1969) vad han hört berättas om händelsen. Efter
kollisionen blev det stopp ett tag på bägge båtarna och
ett stort skällande mellan kaptenerna om vems skulden
var. Bjurberg skulle ha sista ordet, så han sade: "Ja, jag
har bett dej så många gånger att du skulle kyssa mej i ...
men nu har du gjort det ordentligt!"

Båda kaptenerna ingav skriftliga rapporter om det in
träffade till sin myndige chef, brukspatron Odelberg,
som i sin tur lät kronolänsmannen Fridolf Törnqvist ytt
ra sig i saken. Låt oss därför se på vad de bevarade
handlingarna ger för olika versioner. Kapten Bjurberg
får börja:

"Då jag med Ångf. GUSTAFSBERG I söndagen den
28 juli avgick från Stockholm Tollare kl. 9 em med ett
fåtal passagerare, anlände jag kl. omkring 9.45 till Kors
udden där jag lade till för att invänta Ångf. GUSTAFS
BERG IV och mottaga signal antingen jag skulle fort
sätta resan till Gustavsberg eller återvända till staden i
händelse det var fler passagerare på bryggorna än GUS
TAFSBERG IV kunde föra.
När Ångf. GUSTAFSBERG IV anlände till Korsud

den gavs signal att jag skulle ligga still och invänta vida
re order - men alldenstund jag ansåg det vara förspilld
tid att ligga still och kanhända ej kunna höra en blivande
ny signal, följde jag efter med sakta fart. Anländ till sista
bryggan säger jag passerande Angf. GUSTAFS
BERG IV med stopp maskin: "nu följer jag icke med
längre", varför jag fick till svar: "vänd och gå hem" och
var då Ångf. GUSTAFSBERG IV liggande vid Zakris
hälls brygga. Genast gjorde jag manöver för att vända
och alldenstund jag visste att jag hade ett Ångfartyg, vil
ket befanns vara Ångf. FREJA, strax efter, påskyndade
jag manövern så fort som möjligt för att vara vänd och
kunna visa lanternorna. Efter att ha gått några slag
framåt med full maskin och rodret hårt babord begärde
jag stopp och back vilken manöver genast bekoms, och
några ögonblick efteråt hörde jag en signal från Ångf.
GUSTAFSBERG IV att han går framåt, varpå jag ome
delbart svarade med tre signaler, att jag går back.

Alldenstund att Ångfartyg gående framåt, ovillkorli
gen måste styra klart eller stoppa för ett fartyg gående
back, fortsatte jag några ögonblick att backa, och just
som jag skulle begära stopp och framåt inträffade en
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Gustafsbergsbåtarne.
(Detaljerade turlistor se följande sidor).

Tillaggsplats: Gustaf III:s staty.
GUSTAFSBERG I, kapten A. M. Bjurborg*.

II, " Fr. Karlsson.
IV, ·» C. J. M. Westerberg.
V, » J. G. Pettersson.
VI, » P. A. Pettersson.

Restauratlon a alla utom Gustafsberg VI,

Hvardagar:
Från Btookholm:
TiIl Gustafsborg:
kl. 8,00 f. m. GUSTAF8BERG VI
»_11,00 " (anl.8altej~baden) IIel. IV
Till S8dra Staket:
kl. 11,00 f. m.' v
Till Gustafsborg:
kl. 2,80 e. m. @ VI
, 8,80 » (anl. Kiloviken) IV
", 4,15 " (anl. 8altaj~baden ) II
, 5,15»v
7,00»VI
8,80»IV

TH11 Stockholm:
Från Gustafsborg:
kl. 6,00 f, m.

7,00 +
, 7,80 » (anl. Kil~viken)
" 10,00 »
, 2,00 e. m. (anl. 8al tsjöbaden )
" 4,80»6,80»
, 8,80

GUSTAFSBERG VI
V
IV
VI
V
VI
IV
Il

(Forts. a följ. sidor)

U8*z: 2"432EGGA2 829
Saltajöbaden), anlöper inga bryggor före Skogsö.
men på anmodan eller då tydlig signal gifves an
löpas bryggorna Klinten, Mariehall, LAnnersta och
Gammeludden endast för upptagande af passagerare,
som önska medfölja till bryggor bortom Staket;
den andra anlöper alla bryggor till Södra Stake t
samt vänder därstädes.

Be sid. 48.

- 45

Gustafsbergsbåtarne ((ort. tr.forsg.sid )

Från Tollare:
kl. 7,40 f. m. GUSTAFSBERG II

Från Södra Staket:
kl. 12,80 e. m. » II el. IV

Från Saltsj öbaden:
kl. 8,80 e. m.
kl. 5,45 » (via Gustafsborg).

Son- och helgdagar:

Från Stockholm:
Till Gustafsborg:
kl. 9,00 f, m.
" 10,00 » (anl. Kil~viken)
" 11,00° " (anl. 8altej~baden)
»1,80 e. m.
» 4,16 » (anl. Saltej~baden)
" 10,00 »
" 11,15 " (direkt).
Till Tollare:
kl. 7,00 e. m.
» 9,00»

GUSTAFS BERG IV
II

V o. VI
IV
V
V

1V

VIu
Till Stockholm:

Från Oustafsberg:
kl. 6,90 f. m.
»8,00»
» 11,15•
»1,15 e. m. (anl. Saltsj~baden)
-»4,00"
»6,80 » (anl. Kil~viken)
»8,00»
»9,00»

Från Tollare:
kl. 8,80 e. m.

Från Sal tsj~baden:,
kl. 1,46 e. m.
» 5,45 » (via Gustafsberg)

Söndagar sfgå tvenne båtar kl. 11 f. m från
Stockholm, båda anda fram till Gustafsberg, den
ena anlöpande endast Saltsjöbaden, den andra an
löpande alla öfriga bryggor.

Stockholms Ångbåtsturlista sommaren 1900.
Småtrycksamlingen i Kungl. Biblioteket.

kollision varvid Ångf. GUSTAFSBERG IV med sin för
stäv törnade på Ångf. GUSTAFSBERG I akter om ba
bord så ledstången blev avbräckt och plåten under led
stången inbuktad.

Sanningen av ovanstående vill jag med livlig ed be
kräfta och frikallar jag mig från all orsak till samman
stötningen.
Gustavsberg d. 30 juli 1901
A. M. Bjurberg"
Så följer här kapten Waesterbergs rapport:
"Söndagen den 28 juli på turen från Gustavsberg kl.

9 em kommen till Korsuddens brygga låg Ettan därstä
des såsom reservbåt på nämnda tur. Osäker som jag var
att kunna taga alla passagerare som fanns vid de kvarva
rande bryggorna, gav jag vid passerandet av Ettan den
ne 2 signaler (korta), vilket enligt mellan befälhavarna på
Ettan och Tvåan och mig skriftligen upprättad signalta
bell betyder: Ligg still avvakta.

Att icke Ettan åtlytt denna överenskommelse upp
täcktes då Fyran gick över till Kristinedal, ty på tillfrå
gan av mig till rorgängaren var Ettan är, svarades att
han är i bron. Troende att han ämnade vända där, togs
ingen vidare notis om honom, men gavs några signaler,
emedan en not i signaltabellen säger att reservbåten skall
vända om även om ingen signal avhörs, oaktat signal nr
2 förut givits. De tre korta signalerna används endast i
det fall att jag redan vid mötet med reservbåten är säker
om att kunna reda mig ensam.

Min förvåning blev därför stor när jag, sedan tillägget
vid sista bryggan Zakrishäll var gjord och under det att
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Gustafsberg IV vid Eknäs

Gustavsberg IV på sydgående i Skurusundetföre 1911,
då hon fick inbyggd akter. Vykort i Kungl. Biblioteket.

Gustafsberg I vid Vånö brygga på Runmarö. Fotofrån
1890-talet hos Stig Ärlund, Stockholm.

Kapten A. M. Bjurberg (1838-1909). Foto omkr. 1895
hos Stig Ärlund, Stockholm.

passagerarna som där var höll på att gå ombord, får se
Ettan gå opp långs sidan av Fyran och i förbipassagen hör
kapten ropa: "om han behövde gå med längre." Genast
svarades vänd om! Och någon uppmärksamhet ägna
des honom icke av mig förrän utbackningen från bryg
gan var skedd. Ettans läge i det ögonblick det sattes
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framåt i Fyrans maskin var sålunda: Med till utseendet
stoppad maskin låg Ettan och drev föröver med sin ak
terstäv ungefär i sundets mittlinje samt förstäven vänd
mot sundets västra strand, således täckande
sundets västra hälft. Därav fick jag den nära till
hands liggande anledningen tänka att han ämnade så
förbli liggande tills Fyran och FREJA som kom strax ef
ter hade passerat. Till yttermera visso ger jag en tämli
gen lång varningssignal att fortfarande ligga still, att jag
må passera akter om. Ögonblicket därpå ges från Ettan
3 korta signaler och hans maskin börjar arbeta för fullt
back. I medvetande om att först ha givit signal och som
avståndet ännu var ganska stort fortsatte jag att gå
framåt. Då jag tydligen ännu icke var observerad från
Ettan emedan han fortsatte att backa gavs ytterligare en
signal och samtidigt stoppades maskinen. Även på den
signalen svarade Ettan med 3 korta signaler och fortsät
ter att backa. Då i det ögonblick maskinen på Fyran
stoppades innan ingen fara för ombordläggning förelåg,
därest Ettans manöver ändrades till framåt, backade jag
icke omedelbart i avvaktan därpå. Först då jag såg att
ingen ändring i Ettans manöver gjordes och att således
fara var för handen begärdes fullt back, vilket genast
gavs, och strax därpå skedde kollision, Ettan ännu bac
kande i kollisionsögonblicket.



Av törnens relativt ringa styrka att döma samt av stäl
let där Ettans akter rände mot Fyrans stäv, antog jag att
ingen fara för Ettan förefanns, utan fortsattes resan till
staden omedelbart efter kollisionen med de 250 passa
gerare som vid tillfället var ombord och vilka visade det
största lugn och besinning. Fyran inträffade i staden
strax efter elva.

I vad sålunda passerat frikallar jag mig själv samt min
besättning från allt ansvar.
GUSTAFSBERG IV den 30 juli 190 I
K. J. M. Waesterberg

Sanningsenligheten av vad här ovan sagts intyga
under edlig förpliktelse:

Axel Lagberg Axel Andersson
Besättningskarlar på GUSTAVSBERG IV.
J. E. Hedberg P. J. T. Carlsson
Styrman Maskinist

Länsmannen Törnqvist kunde efter slutförd under
sökning ge I:n största skulden, som dels trots tillsägelse
från IV :n att ligga still och avvakta vidare order, likväl
gick förbi denna båt och anställde manöver strax för om
densamma i ett trängre vatten, dels borde låtit både IV :n
och FREJA passera sin akter i stället för att som skedde
gå back över sundet utan annan uppmärksamhet, som
det syntes, än att ge FREJA onödigt stor plats att
passera för om I:n. Möjligen hade IV :n kunnat iakttaga
en mera avvaktande hållning i sin rörelse framåt tills
det visat sig om I:ns manöver blivit preciserad.

Överenskommelsen mellan kaptenerna hade följande
lydelse:
"I) Hjälp obehövlig, gå till nattstationen - 3 korta

signaler.

2) Avvakta signal, ligg still - 2 korta signaler.
3) Hjälp behövlig, gå till staden - 3 långa signaler.
OBS! Om signal nr 2 givits och ingen vidare signal

avhörs är hjälp obehövlig."

Gustav Alexandersson

...
Kapten K. J. M. Waesterberg (1863-1929) med sin
moder, hustru och söner i Gustavsberg 1896.

NACKABOKEN 1976
Omslaget på Nackaboken 1976 visar en blyertsteckning "Ox
spann på isen". Konstnären Victor Forsell (1846-1931), som
gjort teckningen bodde tidvis på Stora Sickla gård. Genom-sitt
fönster såg han den gamla vintervägen över isen från skärgår
den in till Stockholm och han tecknade och målade många
motiv. Teckningen tillhör Stockholms Stadsmuseum.

Raden av rubriker i 14:e årgångens Nackaboken börjar
med "Forna tiders fattigvård i våra bygder" av f. skoldirektö
ren Gunnar Ahlberg. Där kan man lära sej mycket om gam
malt. Det handlar om "välgörenhet", om "fattighjon" och om
"husarma" - mänskor utan bostad. Och om änkan Öster
man som fast hon fem år tidigare var så bräcklig att hon mås
te ha vård - och också fick det - 1845 ansågs kapabel att ta
hand om en 75-årig arrendator, utblottad och bräcklig även
han. Om hon fi&k behålla sitt lilla understöd när hon flyttade
till den bräcklige arrendatorn kan man inte läsa i protokollet.

Tollare gård respektive Tollare pappersbruk har Sven Z
Sundin resp. Håkan Winberg skrivit om. Stadsingenjör Lars
Ahlman ger personliga och allmängiltiga synpunkter på gatu
namn i Nacka. Den nostaligiske bussälskaren kan i år fortsät
ta att läsa om busstrafikens utveckling. Gösta Andersson fort
sätter sin beskrivning fram till 1969. Men så här slutar han
årets artikel: "Det hittills skrivna om Björknäsbussarna un
der de första 50 åren från starten har inte tillnärmelsevis kun
nat ge någon fullständig bild av trafiken med alla dess prob
lem. Författaren hoppas emellertid att i en kommande årgång
av Nackaboken kunna komplettera berättelsen med avsnitt
om garage- och hållplatsbyggen, lastbilstrafik, båttrafik, taxe
frågor, personalpolitik, gengastiden m. m." Distribution
Nacka kulturnämnd, Fack, 13101 Nacka.

Margareta
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Svenska Sjöräddningssällskapets nya räddningsstation på Ornöförfogar över räddningskryssaren Bernhard Ing
elsson och en mindre och snabbare båt. Båda syns på bilden ovan väntande på nya uppdrag. Foto Ulrika Palme.

Ny sjöräddningsstation
anlagd på Ornö

av BERTIL LUNDBLAD

Sveriges frivilliga sjöräddning som ständigt är under utbygg
nad har i år förstärkts med en ny räddningsstation på Ornö i
Stockholms södra skärgård. Det betyder ytterligare en länk i
den kedja av effektiva sjöräddningsenheter som omgärdar
vårt land. Svenska Sjöräddningssällskapet har där stationerat
räddningskryssaren "Bernhard Ingelsson", en av de så beröm
da "havens vita samariter". Dygnet runt och året om ligger
den i full beredskap att rycka ut till hjälp i olika nödsituatio
ner så länge farvattnen icke är bundna av alltför kraftig is.

Stationen är i huvudsak avsedd för uppdrag i farvattnen
kring Dalarö. Inomskärs har man redan gjort ingripanden så
långt upp som i Baggensfjärden. Detta har varit möjligt tack
vare att stationen förutom räddningskryssaren är utrustad
med en snabbgående mindre enhet som i mer än 30 knops fart
snabbt kan komma till undsättning på relativt stora avstånd
inom det vidsträckta bevakningsområdet.

De tusentals fritidsbåtar som flitigt utnyttjar dessa farvat
ten har särskilt stor nytta av Ornö-stationen som fyller ett se
dan länge känt behov av en fast räddningsapparat som är spe·
ciellt väl utrustad för hjälp vid motorhaverier- och bränder.
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Riklig sjukvårdsutrustning finns också som sköts av väl utbil
dad personal.

Skärgården kring Stockholm har nu en fullt utbyggd frivil
lig räddningsorganisation som sträcker sig från ön Fejan i
norr (utanför Norrtälje) till Ornö i söder. På Fejan är r/k Gus
taf Dalen i tjänst, mellanskärgården har sin räddningskryssa
re stationerad på Möja och heter "Wilh. R. Lundgren" och i
södra skärgården är det alltså "Bernhard Ingelsson" som skall
trygga sjöfarten och föra traditionen vidare från 1944 då om
rådet fick sin första räddningskryssare, stationerad på Hu
vudskär. Den stationen drogs in I 972 och flyttades till Möja.

Under åren 1944-1972 skrevs dock ett gott kapitel sjö
räddningshistoria i södra skärgården som I 976 fortsätts av
stationen på Ornö. Oräkneliga små och stora sjöräddningar
har utförts här varav särskilt en fick internationell ryktbarhet.
Det var vid förlisningen av den norska lastångaren "Kul" som
gick under en stormig novembernatt I 950 nära Almagrundet.
Då var r/k Helge Ax:son Johnson i tjänst vid Huvudskär, ett
legendariskt räddningsfartyg vars namn nämns med vördnad
av traktens folk och i dagligt tal kallades enbart för "Helge".



En av räddningsmännen ombord då man räddade 19 man från
"Kul" den numera 70-årige fiskaren Halvar Ahlman från Or
nö, har ännu den ohyggliga natten i färskt minne och berät
tar:

Den här natten låg jag och min medhjälpare ute på fiske
vid Huvudskär då vi blev ombedda att förstärka den två man
starka besättningen på "Helge" då man fått larm om ett stör
re haveri vid Almagrundets fyrskepp. Klockan var då vid 3-
tiden och en kvart senare var vi klara och gick till sjöss med
högsta fart. "Helge" stampade hårt i den grova sjön när visat
te kurs på Almagrundet, det rådde full storm med vindbyar
som ibland gick upp emot 35 sekundmeter. Brottsjöarna spo
lade ideligen över kryssaren som ändå sakta men säkert när
made sig haveriplatsen som vi kom fram till vid åttatiden på
morgonen.
"Kul" hade då svår slagsida och risken för kantring var

överhängande, vi kunde inte borda haveristen då vi i så fall
löpt risken att fångas av deras rigg om hon gick runt. Därför
lade vi oss akteröver och försökte skjuta över en lina med
raketgeväret men det lyckades inte, då linan brast nästan
direkt. Trots den grova sjön lyckades man sjösätta en livbåt
från "Kul" där tre man hoppade i, en fjärde missade och ham
nade i sjön. Under några ögonblick räknade vi mannen som
förlorad men nästa brottsjö slungade honom upp på haveris
tens däck där han lyckligtvis kunde klamra sig fast och vi kun
de dra en lättnadens suck.

I det läget hävde sig ångarens akterdäck ungefär 7 meter
upp och ner när situationen hastigt förvärrades medan vi bor
dade livbåten och tog ombord de tre männen därifrån. "Kul"
hade ännu maskinerna i gång men vattnet steg så högt i pann
rummet att fyren släcktes. Vi gav då order om att man skulle
kasta ankar vilket också lyckades och vi kunde få åtminstone
någon kontroll över ångarens rörelser i sjön.
Därefter lyckades vi få över en lina med vars hjälp vi halade

över en grov kabel så vi kunde ligga "på svaj" akter om have
risten. Vi kom dock lite för nära och fick en rejäl smäll i vår
för, tursamt nog utan allvarligare skada. En och en kunde nu
besättningen från "Kul" hoppa i sjön med livbälte och en lina
som var fästad i vår förtöjningskabel. På det sättet fick vi över
ytterligare tre man till "Helge" men då brast kabeln vid ett
våldsamt ryck som för övrigt höll på att kasta mig överbord. I
sista sekunden fick jag tag i något och kunde dra mig upp igen.
Så småningom fick vi över en kraftig tross som brast fem
gånger men den var lång så vi skickade upp den ideligen.
När bara två man återstod att ta överbrast ångarens an

karkätting och haveristen kastades ner mot oss, dessa båda
hoppade direkt i sjön och vi halade dem ombord medan "Hel
ge" under dessa sekunder hölls stilla tills grabbarna var räd
dade. Vi gick sedan för full maskin back och lyckades gå fria
haveristens akter med någon meter tillgodo.
Alla 19 besättningsmännen var då ombord på "Helge"

Forts. nästa sida

Helge Axelsson Johnssons besättning vid räddningsfö
retaget i nov. 1950 då Kul strandade utanför Alma
grundet.

Tre räddade från norska ångaren KUL, som strandat
vid Almagrundet i nov. 1950.

Den nu 70-årigefiskaren Halvar Ahlmanfrån Ornö som
var en av räddarna från förlisningen vid A lmagrundet
1950.

I
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NY SJÖRÄDDNINGSSTATION ...

medan vi såg ångaren driva i väg mot sin undergång. Nu kun
de vi ge grabbarna lite torra kläder men det var dåligt med vär
men ombord då både radio och värmeanläggning skadats och
slutat fungera. Klockan var då 9.30 när vi gick mot Sand
hamn. Senare fick vi veta från Almagrundets fyrskepp att
"Kul" försvann i djupet någon timme senare. avslutade Hal
var Ahlman sin berättelse om olyckan.
Denna hjälpaktion gav svensk sjöräddning ett speciellt gott

renomme i Norge varifrån konung och regering tackade de
fyra räddarna ombord i räddningskryssaren Helge Ax :son
Johnson med medaljer och diplomer. Flera tackbrev och tele
gram kom också från de räddade och deras anhöriga.
Räddningen av besättningen på s/s Kul är bara en av oräk

neliga hjälpaktioner som genomförts under Sjöräddningssäll
skapets verksamhet vilken inleddes 1907 då organisationen
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Har ni sett sån
stil dom har!!
Här kommer Gustavsbergs kvinnliga hopp spänstande i
Korpterrängen" på Östermalms idrottsplats den 12
maj 1946.

Främst t. h. kommer Svea Augustson (Box), tättföljd av
Elsie Andersson som blev etta i loppet. Margit Bäcker
heterflickan med 212 på bröstet och vänsterflankenför
svaras av Margit Åkerblom (Malm). I andra raden
skymtar Rut Jansson (Fall).

Fr. v. lagledaren "John Pelle", Ester Nordström, Eva
Nyström, Karin Jakobsson, Maj Johansson.

Knäståendefr. v. Dagmar Pettersson, Tora Severin, Ali
ce Floren, Svea Augustson. Foto från 1941.

Värmdö Eltj änst AB
har flyttat till nya lokaler

Markörplan 1
Munkmora

nära Favörbutiken
Tel 32 400, 34 070, 32 560

VÄLKOMNA
Lennart Andersson - Ronald Löf

bildades på frivillig väg. Medel skänktes från olika företag.
främst inom sjöfartsnäringen, men också privata donatorer
ställde upp för att skapa en sjöräddningsorganisation med
goda resurser. Det är tack vare dessa pionjärer och det fort
satta stöd som i dag ägnas vårt lands frivilliga sjöräddning
som organisationen kunnat växa till sin nuvarande styrka.
Den utgör också ett gott komplement till de statliga rädd
ningsorganen som bl a består av kustbevakningen. lotsverket.
flygvapnet, televerket o s v.

Närmare I 5.000 medlemmar stödjer årligen Sjöräddnings
sällskapet med årsavgifter, gåvor och donationer. Ännu fler
önskas dock välkomna i kretsen av de som värdesätter en väl
utrustad och modern räddningsorganisation vilken finns till
hands om och när olyckan är framme.

Stöd Sjöräddningssällskapet. Postgiro 90 05 00-0.



Gustavsbergsrådet bildat
Första sammanträdet 10 nov.
Vårt nya samarbetsorgan, Gustavbergsrådet, hade sitt
första sammanträde den 10 nov. Rådet skall behandla
frågor som är gemensamma för hela företaget, lokala
frågor tas däremot upp av sju företagsnämnder, som re
dan finns.
Gustavsbergsrådets uppgift är att behandla företagets

verksamhetsplaner, ekonomiska frågor, personalpolitik,
organisation, arbetsmiljö och förslagsfrågor.

Antalet ledamöter är 31, 13 från arbetsgivarsidan, 18
från arbetstagarsidan. AB Gustavsbergs Fabrikers VD
är ordf. och direktionen tjänstgör som arbetsutskott.
Gustavsbergsrådet skall normalt träffas två gånger om
året.

Sammanträdet började efter lunch och tiden fram till
kl. 17.00 blev alltför kort för att den digra dagordningen
skulle hinnas med. Många av våra vänner ute i landet
hade avresetider att passa, så att en förlängning på över
tid var svår att genomföra. De två första punkterna, fö-

retagets allmänna situation och marknadssituationen
och utvecklingen på de olika sektorerna, tog den mesta
tiden och det blev inte mycket tid över för de viktiga
bitarna, ekonomi, organisation, arbetsmiljö och utbild
ningsfrågor. Arbetstagarparten föreslog längre tid för
nästa sammanträde och en viss basinformation före träf
fen. Nästa gång blir i maj och till dess undersöker ar
betsutskottet hur förinformationen skall utformas för en
givande dialog i rådet.

Företagets allmänna situation är bekymmersam på
byggsektorn, främst vid Farstaviken, medan Fristad seg
lar i god medvind och presenterar glädjande nyheter. Vi
skulle behöva flera uppmuntrande nyheter på andra sek
torer och i väntan på bättre tider, skärper vi våra an
strängningar och "ser om vårt hus".
Kanske Gustavsbergsrådet med tiden kan ge nya im

pulser och ett utbyte av erfarenheter, som blir berikande
för helheten.
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w Då det var
5.000 åskådare•

på Farstaborg
Se det var en fest, utbrister Gösta Dahlberg i Gustavs
bergarens sommarnummer, och hans entusiasm är fullt
förståelig. Det årets berömda VM-lag hade förlagt sin
träning till vår vackra idrottsplats. De inkvarterades på
Lillsved och åkte buss emellan och spelade förstås mot
porslinslaget, Gustavsbergs IF. Aret var 1958.

Det var den matchen som samlade denna rekordpub
lik. Till vänster ser vi kändisen framför andra, Nacka
Skoglund "joxa med trasan" och bilderna inunder visar
vila och träning. Vem som är vem får ni lura ut själva
men nog är Hyland lik sig, eller hur, fast 18 år har gått
sedan Farstaborgs "stora dag".

Detta var de sista minnesbilderna med anledning av
GIF:s jubileumsår.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN·

När de sista löven dallrar
på almarnas grenar utanför mitt fönster, då är det dags
att skriva julkåseri. Måtte det komma en röd båt in på
den nakna Farstaviken, så att inspirationen kommer på
direkten. Det finns ingen återvändo, vintern är över oss,
träden är kala, blygrå ligger viken, båtplatserna gapar
tomma vid brygga och kaj. Vi närmar oss den enda helg
som har kvar sin stämning, julhelgen. Nu sitter jag här
och omvärderar. I alla tider har jag retat mig på att hela
julkarusellen, med julkommers och julklappsbekym
mer, sätter igång i början av november. Men det är kan
ske ett sätt ändå, att förvilla oss bort från den deprime
rande höstförgängelsen och lirka oss in i julgemenska
pens förväntningar.

Julen började tidigt även iforna tider
I hemmen, i självhushållningens tid, när allt som konsu
merades först måste produceras, började man tidigt om
hösten. Julens förberedande spred lite stämningsska
pande förväntan i de grå oxveckornas rad.

Snö vill vi ha till jul, men klimatet blir allt mildare och
vi har tur om världen omkring oss blir vitpudrad till jul
afton. Som ett litet förebud kom den första snön den
första november men fröjden var kort. Dagen efter kom
vårt vanliga mildväder åter, snön försvann och regnet
kom och fyllde våra sinande vattendrag. Regniga sura
novemberdagar blir meningsfulla när vätan är som him
melsk manna för vår hotade grundvattennivå och inget
solsken kan glädja oss mer än detta evinnerliga regn.
Har ni sett Farstavikens och Kvarnsjöns låga vatten
stånd, så förstår ni vad jag menar, regn, regn, är bra för
vår framtid, även om det skulle komma lite olägligt till
söndagspromenaden. "Fall juleregn och susa våta mo",
för att travestera en av de gamla goda visorna.

Förutom massor med väta, har vi en del på julklapps
önskelistan. Till exempel en vändning till det bättre på
arbetsmarknaden, slut på fabriksnedläggelser, bort med
spökena från trettiotalet, lyckligt slut på ungdomsar
betslösheten och ett mjukare klimat mellan människor.

Julen skall göra eder stilla,
för att fortsätta med travesteringarna. Ja, förlåt, att jag
tafsar på stora bibliska citat, men lånet är bara ett bevis
på beundran för originalet. Jag menar, stilla dig när hel
gerna gör dig arbetsfri och invänta din själ. Tro mig, vi
akterseglade den både du och jag en stressig förmiddag
då det mesta gick snett och vi tänkte mer på farthåll
ningen än på människans villkor. Visst är det viktigt att

vi når målet, men inte till priset av vårt människovärde.
Stilla, stilla, hjärtinfarkten väntar på krönet av ditt liv
och du glömde intebara din själ vid vägkanten utan ock
så den nästa, som skulle hållit din hand när du steg över
gränsen där din väg tog slut.

Julenfår dig kanske att minnas
någon du alltför länge har glömt. Skulle du kanske själv
bli ensam i jul, så ta det inte så allvarligt. Du kan väl
måna lite extra om dig själv under helgdagarna eller an
sträng dig för att hitta en medmänniska, som befinner sig
i samma moderna ensamhet. För så är det ställt i sam
hället i dag att vi alla kan bli rätt ensamma om vi lever
länge. För så där tre till fyra decennier sedan och ännu
längre bort i tiden var det närmast otänkbart att fira en
ensam julafton. Julen var en gemensamhetshögtid av
stora mått. Våra jultidningar publicerade med jämna
mellanrum en novell som hette, "den gamle kamrerns
julafton", och vi led med denne ensling och tröstade oss
med att hans öde var ovanligt. I dag finns det otaliga
"ensamma kamrerer" av båda könen och de anser knap
past själva att det är en större olycka. Traditionerna får
aldrig bli oss en börda, blir de det får vi ändra på dem. Så
småningom ändrar de sig själva, men knappast i takt
med tiden.

Fråga dina barn om derasjulminnen
och du skall erfara att de inte liknar dina. Dina minnen
påminner starkt om Jenny Nyströms julkort från 1920-
talet, men du, ta inte illa vid dig om dina barn med entu
siasm prisar julfilmerna på TV. Visst är det lite chocke
rande att Walt Disneys massproducerade filmer har
slagit ut våra familjetraditioner, men huvud-saken är ju
att deras minnen är glada och att de uppfattar julen som
något ganska roligt.

Förberedelserna inför Julhelgen
är ju egentligen roligare än själva julen. När det här lilla
samhället vid Farstaviken klämmer sta' med julförsälj
ningar, soareer, julöppet och Luciatåg, då dallrar luften
av gammaldags julstämning och man bara väntar sig att
himlen i rena förtjusningen skall släppa ner lite julesnö
över bruksgatorna. När vi nu har upplevt all denna jul
stämning i förskott kan vi sen fira jul alldeles som det
passar oss och hälsa det nya året med dess nya möjlig
heter, som ett gott löfte värt vår förväntan.

En riktigt god och glad helg önskar

Edla Sofia
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Under ett av de praktiska tillämpningspassen på HPF skymtar vi bl. a. Arne Nilsson IFÖ, Bengt Paulsson Höganäs,
Levin Johannesson och Göra Apel! Rörstrand, Mats Eriksson GF, Kjell Lindgren och Göran Grankvist Höganäs,
Håkan Bergström GF samt Hans Zetterström Höganäs.
Osynliga på bilden är: Bengt Bengtsson och Uno Johansson IFO samt Gunnar Åhlen, Håkan Kuivasmäki och Gert

•Vikström GF.

Keramikerskolan 1976
Den 22 oktober slog årets 14 deltagare igen kompen
dierna efter sammanlagt åtta veckors intensivstudier
förhoppningsvis teoretiskt kunnigare och med betydligt
vidare praktiska erfarenheter än förut om den keramis
ka tillverkningsprocessen.
Från den tidigare tegelmästarskolan i Svedala ut

vecklades under 60-talet Svenska Keramiska Arbetsle
darskolan i Höganäs. 70-talet vidgade behovet av kera
miskt allmänkunnande och i samarbete mellan Höganäs
AB, IFÖ AB, AB Gustavsbergs Fabriker och senare
Rörstrand- Arabia AB kom nuvarande keramikerskola
till stånd.

Skolan, som administreras av Höganäs AB, driver
f. n. dels en 8 veckors internatkurs i "industriell kera
misk teknologi" dels direkt yrkesinriktade korttidskur
ser (2,5 dag) typ "Keramisk gjutning".
Redan i slutet av mars startade den förstnämnda kursen
med ett 14 dagars internat i Höganäs under vilket den
mesta tiden ägnades åt bl a grovkeramik och driftstek
nologi.
Nästa etapp, som kom i början av maj i Bromölla, in

riktades främst på gjutning, plastisk formning och tork
ning m..

14

Den tredje delen, som blev två, började med en vecka i
slutet av augusti på Rörstrand och med tonvikten på fin
keramik och dekorteknik. Därefter följde direkt en Hö
ganäsvecka med ytterligare grovkeramikämnen.

De två sista veckorna var förlagda till Gustavsberg
med huvudavsnitten glasering, värmelära/bränning samt
kontrollmetoder. Dessutom ingick en 3 dagars resa till
Finland med studiebesök på Ekenäs Porslin och Ara
bia.

Lärarna till kursen hämtas helt bland specialisterna
inom "delägarföretagen" som även ställer upp med in
struktörer för de praktiska momenten. Och här har vi
kanske den främsta fördelen med en kurs av den här
typen. Under åtta veckor får deltagarna inte enbart läsa
in den keramiska teorin utan måste direkt gå ut på fabri
ker och laboratorier och pröva på hur det fungerar i
verkligheten.

Med en from förhoppning om att Keramikerskolan på
sikt skall bidra till att öka det keramiska kunnandet
inom företaget börjar vi redan nu samla ihop nästa års
elevgrupp.



Jubileumsaffischen
blev broderi
Vår vackra Jubileumsaffisch "Nationalmuseum Gus
tavsberg 150 år" har blivit ett lika vackert broderi. Mar
git Lundquister-Virgin, som är en fin brodös, hade besök
av en tioårig dotterdotter från Amerika, som blev så för
tjust i affischen att hon bad sin mormor göra ett broderi
av den. Och så blev det och en dag i oktober kom ML ut
med det vackra broderiet. Bo Broms tog emot, Leif fo
tograferade och red fick höra och se. Fyra-fem timmars
arbete om dagen från februari till oktober har det tagit
att sy korsstygn med molinegarn. Konsthantverksav
delningen på Nationalmuseum har också sett broderiet
och en kopia av ett mexikanskt handarbete. Dag Wid
man var mycket positiv och tyckte båda var så känsligt
gjorda.

M L har nästan alltid något broderi på gång. Just nu
gör hon ett höganäskrus med blommor åt en annan dot
terdotter. En av hennes fars båtar, skonerten "Elise
1903" och fem olika motiv med djonker och fyra med
fåglar målade på siden har varit underlag. Djonkerna
och fåglarna hade Sven Hedin med sig hem från sina re
sor i Östasien i seklets början.

Ulla Molin, trädgårdsarkitekt, har plockat den ur
sprungliga buketten och Jonny Melin, reklamkonstnär,
har gjort affischen. På utsidan av flintgodsbålen, som
buketten står i finns slottet Abbotsford i Skottland, där
Walter Scott bodde. "Ett av världens mest besökta dik
tarhem" säger uppslagsboken. Inuti bålen seglar skep
pet Carl XIII från Carlscrona den 27 may 1823 under
kanonsalut med destination Travemiinde, för att där

Margit Lundquister-Virgin med det vackra broderiet,
som hon gjort efter vår jubileumsaffisch.

hämta drottning Desideria och kronprinsessan Josephi
ne för vidare färd till Stockholm.

Till vardags står bålen i en monter på Konsthant
verksavdelningen på Nationalmuseum.

M.

Gamla gänget vid Bleksäng
Angående fotot av det "gamla gänget" vid Bleksäng så ropade
vi inte förgäves efter namnlista. Verner Andersson kom och
kunde ge oss namnen på de flesta, han hade samma foto i sin
ägo. Fotografens namn minns han inte men han känner tid
punkten för fotograferingen. Bilden togs vid återbildandet av
Gustavsbergs Idrottsförening efter första världskriget.

Första raden fr. v. Oskar Pettersson, Kalle Öberg, Valter
Johansson, Georg Gustavsson, John Lundin, Oskar Sund
berg, Gunnar Andersson, Emil Sundberg, LillErik Johansson,
Erik Hedberg.

Andra raden fr. v. Anton Öberg, Knut Pettersson, Nisse
Kock.

Tredje raden fr. v. Kalle Nyström (snett bakom), Eugen
Svensson, Georg Andersson, Edvard Riborn, Anton Johans
son, Axel Unden, Edvard Möller, John Johansson, Osvald
Andersson, Verner Andersson, John Dahlqvist, Steen.

Fjärde raden fr. v. okänd, okänd, Ejnar Andersson, Kalle
Ros, Kalle Nilsson, Ville Johansson, Gustav Wallius, Ernst
Andersson, Kalle Rosendal, Anders Bergstedt.

Femte raden fr. v. Tor Box, Gustav Unden, Vollrik Pers
son, Oskar Dahlqvist, Ernst Lindahl, Gustav Olofsson, Alvar
Eriksson.

Sjätte raden fr. v. Sven Johansson, Axel Karlsson, Gunnar
Nilsson, John Andersson.

Sjunde raden fr. v. Evald Steen, Bengt Box, Georg Persson,
Bror Lindahl, Birger Svensson, Gunnar Lindroth, Oskar
Nordqvist, Oskar Holmgren, okänd, okänd.

Vidare berättar Verner om gruppbilden av GIF 1914, i för
ra numret att den "okände" i sista raden är Kalle Berlin, att
Hellqvist i mellanraden egentligen hette Kalle och att de tre
"okända" är fr. v. Herman Rolf, Linus Lundin,Manne Svens
son. Den okände i främre raden heter Gustav Algolin.
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Jul i Småland på 1750-talet
Denna julhälsning innehåller Samuel Ödmanns klassiska skildring avjulfirandet i Vislanda prostgård i
Småland vid mitten av 1700-talet. Den ingår i Ödmanns bok Minnen och hågkomster (1801), en pärla i
äldre svensk litteratur. Samuel Ödmannföddes 1750 i Vislanda prostgård där han också växte upp. "Min
nen och hågkomster", som Ödmann skrev under sin tid somprofessor i Uppsala i början av 1800-talet, är
delvis en biografi över morfadern, prosten Samuel Wiesel i Vislanda. Ödmann berättar "om det enskilda
levnadssätt, som, från 1600-talet överflyttat, bibehölls till 1773 i hans hus; ochförfattaren, såsom uppfödd
uti prosten Wiesels hus, är i stånd att med visshet försvara denna kvarleva."
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JULAFTONEN

Julen var det förnämsta. Man beredde sig därtill i god tid
och avbidade denna högtid med längtan. En julafton var
ett slags årligt jubileum och firades på följande sätt. Då
bestods ingen middag. Man samlades omkring en stor
kittel, i vilken kokades skinkor, bringor etc. Måltiden ut
gjordes av mjukt bröd, som doppades i flottet. Klockan
2 e. m. uppeldades badstugan med björkved och ett äkta
finskt bad tillagades. Drängarna badade vid första vär
men, som ansågs mindre hälsosam. Därnäst infann sig
prosten med sin adjunkt och undertecknad. Man av
klädde allt, och kläderna lades utanför dörren i fria luf
ten. Var och en intog en lave, i mån av den hetta han ås
tundade. Hela ämbaret kallt vatten göts på den upp
glödgade ugnen, som gav en stekande imma, mot vilken
den häftigaste sirok var att anse såsom en förfriskning.
Efter några minuter begynte den nakna och på blotta
brädet utsträckta kroppen starkt svettas. Då gavs åt den
badande en i ljumt vatten doppad björklövskvast, med
vilken han immerfort gisslade sig värre än den argaste
capucinermunk, till dess huden blev eldröd såsom en
kokad kräfta. Därefter nedsteg man och satte sig på ett
bräde, varest en dräng med sina barbariska nävar, före
tog tvättningen från huvud till fot och slutligen göt över
huvudet en full skopa varmt vatten. Här var således icke
ett österländskt bad, vars lenhet och behag så mycket
upphöjes, utan ett bad å la tatare i bokstavlig mening.
Äntligen intogos kläderna utur kölden, som ofta steg till
12 å 16 grader, och man påklädde sig dem utan minsta
olägenhet. Vid hemkomsten fann man uppbäddade
sängar, i vilka man lade sig med kläderna. En lätt svett
ning följde och man uppfriskade sig med gammalt mars
öl, försötmat med honung och kryddat med anis, tillika
med sönderbettatjulbröd. Döttrar och pigor badade slut
ligen på samma sätt. Skymningen var redan inne, förrän
allt detta försiggått.
Omkring klockan 5 å6 upptändes en blossande jule

brasa och råghalm inbars, som till minst 6 tums höjd, ut
breddes över golvet och där låg till dess trettonde dagen
förbigått, då den utbars genom tramp förvandlad till
boss. Därefter klädde sig hela huset som till ett bröllop.
Prosten och hans fru voro värdfolk och barnen med
tjänstefolk bemöttes såsom julgäster. Borden dukades.
Ett ljus upptändes för varje person. Prosten höll ett litet
tal och utbad över huset en lycklig helgd. Prostinnan
presenterade brännvinsbröd och prosten serverade
brännvinet. En gemensam bordsbön lästes, och man sat
te sig till bords såsom till en av första kyrkans kärleks
måltider. Över allt strålade en stilla glädje och förnöj
samhet. Måltiden öppnades med starkt pepprad lutfisk.
Därpå frambars julsoppan, som endast gavs denna af
ton, och förmodligen endast i detta urgamla hus. Den
var kokad på ryggen av nyss slaktade svin med mjölk,

och var ändeligen mäktig. Vidare komjulgröten, såsom i
hela kristenheten brukligt är, beströdd med anis och soc
ker samt på ytan prydd med utplanterade russin. Mitt uti
gröten var en grop, uti vilken lades smör, som smälte av
grötens värma. Alla åto gröten ur fatet och ägde efter
behag doppa sin sked uti medelpunkten, som kallades
smörhålan. Steken bestod av färska revbensspjäll, och
måltiden slutade med tårta. På tjänstefolkets bord, som i
samma ordning serverades, stod dessutom ett stenfat

Teckningar: Calle Blomqvist
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med kokade bondbönor, över vilka var gjutet det flott
som vid kokningen avskummades. Detta fat var en
moralisk erinran att ingen borde äta sig så mätt, att han
icke orkade ännu förtära en böna. Också tog varje per
son en sådan, sedan han slutat sin måltid.
Då man uppstått från bordet sjöngs: Lovad vare du

Jesu Krist och gemensam aftonbön hölls. Alla ljusen
släcktes, utom prostens och prostinnans, som brunno
hela natten, men, till förekommande av våda, sattes på
golvet i en kopparkittel. Dessa ljus tilläts icke att putsas
av ljussax. Man hade en fornsägen, att om de brunno
orörde, så skulle vid det ögonblick, då Kristus föddes,
lågan dela sig i tu. Några hade varit så nyfikna att de ut
vakat denna tidpunkt, och det händer ganska naturligt ,
att lågan i ett oputsat ljus delas för ett ögonblick. Detta
var en katolsk kvarleva, och hade sitt ursprung från
munkarne, som vakade julnatt och gjorde denna an
märkning till religionssak.

JULDAGEN
Man gick till sängs, och julmorgonen klockan 2 ringdes
första gången. Andra gången ringdes klockan 3, och
ottesången begyntes klockan 4. Såsom den årstiden säl
lan var slädföre, samlades socknens ungdom till fots.
För varje gård hade man tillagat ett offantligt bloss, som
kallades tanne, och bars antänt för sällskapet att upp
lysa mörkret. Det var en verkeligt skön syn att, omkring
klockan 4, se dessa bloss från alla sidor nalkas, åtföljda
av muntra kyrkogångare. Det var en förnyelse av Roms
T~d~. Vid ankomsten till kyrkan formerades av dessa
bloss ett ofanteligt bål. Var och en ökade det med kvarle
van av sitt bloss, så att hela kyrkovallen syntes i full
brand.
Julottans gudstjänst firades så, att man, vid dagens

första gryning, under kommunionen, sjöng: Den signade
dag. Aldrig kunde större glädje framlysa vid någon and
akt, än vid denna psalm. Den kunde endast jämföras
med grekiska kyrkans jubel vid påskdagsutropet: Kris
tus är uppstånden.
Efter slutad gudstjänst klockan 9 f. m. spisades strax

middag och man tog med en god middagssömn ersätt
ning för morgonens högtidlighet. Snibbskålarna sträck
te sig den dagen även till husets drängar.
Julhögtiden tillbragtes sedan med oskyldiga nöjen.

Julekalasen inföllo och allt andades glädje. Vår tids kort
spel och valsning utgöra allt. Men forntiden var outtöm
lig på omskiftande förnöjelser. Man såg nästan alla de
lekar, som förekomma i den bekanta visa, och många
flera, som där icke ingått. Åtskilliga gammaldagsdanser
omväxlade med pantlekar. Man dansade vid sång, som
hade namn av julpantlekar. Man dansade vid sång, som
hade namn av julvisor. Sången bestod ej blott av toner,
utan av ord, som förenades med action. Danserna be
stodo mest av ringdanser, vid vilka vissa personer växel
vis agerade. Än föreställdes frierier med bifall eller korg;
med låtsad enträgenhet och lika låtsad ovilja, som äntli
gen förvandlades till medlidande och allt slutade med
bröllop, så att omsider hela sällskapet bestod av idel hjo
nelag. Mången flicka stod där flera resor brud, utan
någon minsta jalousie. Vid melodien av folie d,Espange
dansades en rätt artig ringdans, på det sätt, att mankönet
immerfort avancerar åt höger och fruntimren åt vänster
samt vid vart möte fattar varandra under armen och gör
en halv svängning. Denna oupphörliga ordning, med
synbaraste oordning, är icke oangenäm. Man hade ock
flera pantomin-danser. T. ex. dansen föreställde en väv
nad. Sällskapet delades partals i tu, och paren skiftesvis
emot varandra korsades, än med upphöjda händer över,
än med nedfällda huvud under de mötandes händer. Det
ta föreställde vävstolens skäl vid trampningen. Emellan
vart par lupo barnen såsom skottspolar. När man vilade,
anställdes sittlekar av hundrade förändringar, dels med
panter, som alltid förvarades av prostinnan och återlös
tes med domens verkställande, ofta sinnerik nog; dels
med tillviskade frågor, på vilka den å andra sidan sittan
de viskade svar, utan att känna frågan. Vid detta allt
iakttogs den strängaste vård över ungdomens seder.
Prosten själv var närvarande långt fram på morgonen,
och minnet av hans forna ungdomsnöjen lyste i hans an
letsdrag.

God Jul och Gott Nytt år
Ett inbetalningskort följer med som bilaga för att underlätta för våra prenumeranter. De som redan har av
drag behöver inte använda det. Glöm inte att uppge ändrad adress till redaktionen.
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KONSUM • DOMUS
Konsum/Domus
Inom kort blir det aktuellt att sätta punkt för ytterligare
ett verksamhetsår - 1976. Gör vi en snabb återblick kan
med fog sägas att året varit händelserikt och fyllt avmånga
arbetsuppgifter av ovanlig karaktär. Vad som framstår
som den stora händelsen för oss är naturligen att vi nu
genomfört om- och tillbyggnaden av Domushuset. Nu
kan vi skåda huset i sin nya skepnad och vi tror att det
väl fyller måttet för ett trivsamt, överskådligt och be
kvämt inköpsställe. En del av huset är vår restaurang
som också fått välbehövliga utrymmen och en utform
ning som redan gjort den till ett omtyckt, avstressande
och bekvämt matställe. Till detta kan läggas att arbets
miljön för våra anställda på ett betydelsefullt sätt kun
nat förbättras.

Många ingrepp har skett i bl. a. den gamla husdelen
med åtföljande störningar av större omfattning än vi
kunnat förutse. Trots detta har de olika avdelningarna
klarat sin försäljning mycket bra.

Vi står nu inför slutspurten för året med julmånadens
alla satsningar. Våra butiker och vårt varuhus julbeto
nas och laddar upp med varor av alla de slag. Vi hoppas
att våra medlemmar/konsumenter ska återfinna det
mesta av det som behövs i form av julklappar och övri
ga varuslag. Därmed spar många både resor och tid.

Invigningen
eller nyöppningen av vårt nyare Domus skedde den 14
oktober. Gustavsbergs Blåsorkester spelade och styrel
sens ordförande Linus Lindvall invigningstalade. Där
med markerades att säljlokalerna i sin helhet kunde tas i
bruk. Möjligheterna att ta sig fram i de olika avdelning
arna har starkt förbättrats och utrymmena för visning
av varorna är betydligt större. Utvecklingen som följt ef
ter "färdigställandet" visar också att våra medlem
mar/konsumenter börjat att på rätt sätt återfinna de
varor som tidigare knappt varit synliga.

Klädvisningen
som skedde i vår Domusrestaurang den 19 och 20
oktober tilldrog sig stort intresse. Båda kvällarna var
fullsatta vilket innebär att mellan 3-400 personer delta
git. Detta tycker vi var trevligt och inspirerande och vi

hoppas att alla som deltagit fått många fina tips om de
varor som finns i huset.

Informationsmöte
a

med föreningens fullmäktige, styrelse, revisorer och rep-
resentanter för de anställda hölls den 15 november. Från
den nyligen avhållna Konsumentkongressen i Göteborg
lämnade Ove Ericsson och Erik Lindblom en intressant
rapport kring olika frågor som behandlats. I övrigt in
formerades om föreningens verksamhet för innevarande
år och kring gjorda bedömningar för kommande verk
samhetsår. Information lämnades också från vårt varu
hus i olika aktuella frågor.

Komplettering i varuhusentren
För att ytterligare kunna eliminera drag och kyliga
vindar som gärna letar sig in genom varuhusentren,
kommer vissa kompletterande arbeten att ske. Arbetena.
innebär att vi fullföljer vissa tidigare förberedda möjlig
heter med luftridå som kompletteras med ett förlängt tak
och en glasad skärmvägg mot parkeringen. Därmed lö
ser vi också påtalade risker att främst barn rusar ut i
gatan framför entren.

Verksamheten 1976
har fortfarande en betydande del som vi saknar sam
manfattande redovisning över. Säljutvecklingen känner
vi något längre och där noterar vi att föreningens livs
medelsförsäljning, försäljningen i restaurangen och
möbler betydligt överskrider budgeterade tal, medan
specialavd. i varuhuset p. g. a. tidigare nämnda stör
ningar inte nått upp till den höga målsättningen i bud
get. Vi är dock nöjda med vår totala säljutveckling och
hoppas nu att återstoden av året ska få en fin och kraft
full säljutveckling. Därmed skapas en god grund för att
klara årets olika kostnadsökningar där bl. a. ökade
hyres- och avskrivningskostnader för gjorda investe
ringar ingår, men också möjligheter att göra ett för året
tillfredsställande bokslut.

Ett, varmt tack till alla för god uppslutning under det
år som snart gått tillända och välkommen åter att handla
KONSUMENTÄGT under nästa år.

VI ÖNSKAR EN RIKTIGT GOD JUL och ETT
GOTT NYTT ÅR 1977!

PAN

HÅLL SKÄRGÅRDEN REN
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Vi har lämnat fabrikeri
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På Säby var det stor avtackning den 19 oktober. Det var
HPF, som samlat långtidsanställda som slutat, till en
trivsam och gemytlig samvaro. Mycket blev berättat un
der lunchen och senare vid kaffet om allt som hänt un
der de många åren. Fabrikschefen Gösta Westh ochför
män, tackade varmtför gott medarbetarskap och det var
intefå år det varfråga om. Härfanns ingaflyktiga an
ställda även om ingen kunde slå Sigge t. v. stora bilden.
Sigurd "Sigge" Pettersson är nämligen veteran med

52 tjänsteår på HPF. Sigge kan visa upp ett halvt sekels
arbete som tallriksformare, vem gör efter det? Jobbade
på benporslinsavdelningen till sin pensionering.

Om någon tror att Sigge ligger och drar sig om mor
narna nu efter ett helt livs morronslit, så är detfel. Han
är morronmänniska, med känsla för naturen och kär
lek till långa promenader i gryningen och att vandra
kommer han att fortsätta med, så länge han kan.

Bredvid Sigge står Aramis och framför dem Elvira
Fonsati. Aramis och Elvira Fonsati kom hit till Farsta
viken med denförsta yrkeskunniga gruppen porslinsar
betare från Italien 1947. Alltsedan dess har de arbetat
tillsammans på gjutningen, HPF. Det blir 29 år nu, när
de beslutat att återvända till Laveno och ta det lugnt
hemma i sitt sköna land, några årföre pensioneringen.
Stora delar av deras hjärtan är dock kvar i Gustavs-



berg eftersom sonen Filippo medfru och barn bor kvar
här.

Orsolina Attini står bredvid Elvira och gläds åt blom
morna hon fått i famnen. Även "Lina" kom hit med
gruppenfrån Italien -47 och harjobbatpå HPF med av
brott för barnledighet. Hon har arbetat med gjutning
och de senaste 20 åren på "Cromo". Lina har slutat med
förtidspension och längtar till barn och barnbarn i
Strängnäs och Italien.

Tredje man från v. heter Ivar Högren. Han kom till
HPF 1954 och har arbetat med lager- och servicejobb
hela tiden. För övrigt blir detfotboll och bandyför hela
slanten.
Han är materialförvaltare eller "Materialare" och

sitterjust nu i "kaffekiosken" vid Domus och säljer lot
terför GIF. En affär som höll på att bli rena "Ebberöds
bank" när kaffet chockhöjdes över en natt.
Ivar kom närmast hitfrån Stavsnäs där hanjobbatpå

skutpråm i många år, han har också varit "månads
karl" på Grand Hotell, Saltsjöbaden.
Sista man på storafotot är Karl Ekström, som kom

hit 1940från Kummelnäs och till Farsta. Han har varit
djurskötare i33 år men de tre sista åren har han arbe
tat med städning på HPF. Innan han kom hit till Gus
tavsberg har han jobbat som gårdskarl hos "grevar och
baroner" under sitt liv.
På den lilla bilden, motstående sida, står Anton

Mörtl. Han kom hit 1951 och har alltså arbetat här i 25
år. Kom först till HPF men övergick senare till pann
centralen där han kunde praktisera sitt 20-åriga yrkes
kunnandefrån Bajern. Han är en god schackspelare och
kom tidigt med i schackklubben och det gickju bra, för
schackspelare finns inga språksvårigheter. Nu har An
ton Mörtl gått iförtidspension ochfår tid att ägna sig åt
bl. a. schackproblem.

Vi skickar alla våra varma hälsningar och önskar
dem en givande pensionstid, fylld av meningsfulla sys
selsättningar och en aktiv gemenskap med hela samhäl
let.

F
f

Wilhelm Karlsson har gått i pension. Han började som
konstruktör 1951, blev ganska snabbt konstruktions
chef och byggde upp vårt konstruktion.skontor. 1967
övergick Wilhelm till vårt utvecklingslaboratorium, som
då var beläget i Västra Portstugan. I den nya VVS- &
VA-utvecklingsavdelningen som växte fram på TEC
hade Wilhelm bl. a. ansvaret för laboratoriedelen. Vi
önskar Wilhelm många sköna år och hoppas hanfår tid
att ägna sig åt sina hobbies, läsning och fotografering.

21



Många veteraner deltog i MIK-firandet. Nuvarande ordf
Sune Thomasson hyllade särskilt Sven Andersson t I'

och Karl Hjelm, sekr resp revisor vid klubbens bildande
år 1926!
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Vänskapsfotboll
GEM-klubben stod i tur för värdskapet, då den årliga
fotbollsduellen med Fagersta AB/Långshyttan utkäm
pades den 18 sept. Matchen, som spelades på Möln
torps IP, blev en mera underhållande än spännande upp
görelse. Hemmalagets "risktagning" att föryngra man
skapet på ett par platser gav snabb utdelning: redan i
pausen stod det 3-0! Andra halvlek slutade 3-1, varför
"de våra" oartigt nog vann med sex mål mot ett. Ingvar
Widell straffspark, Sivert Wallberg två mål och Tage
Gunnarsson tre mål, blev segerskyttar, medan Mauritz
Fors svarade för Fagersta-målet. Båda lagen spelade
vårdat med bra passningar. Gästernas försvar hade svå
righeter med att hålla hemmakedjan på avstånd, varför
målvakten Christer Willborg - som gjorde en stark in
sats, fick en otacksam uppgift. Som vanligt blev mat
chen en trevlig upptakt inför "banketten" på Stenköket,
Strömsholm, varpå GBM-klubben inbjöd till "Slotts
bal" i samma lokaler, till musik av Mysells Trio.

Avd trotjänare
Uppsättare Stig Andersson och svetsare Lars Öster har
ihågkommits av företaget för 25 tjänsteår.

Klubbjubileum
Mölntorps Idrottsklubb firade i augusti 50-årsjubileum i
Strömsholm med 120 festdeltagare. Bland gratulerande
grannklubbar, MIK-veteraner m fl återfanns också AB
Gustavsbergs Fabriker. Klubben har fyra sektioner i
god verksamhet: bandy, brottning, judo och volleyboll.
Vid årsskiftet var medlemsantalet 177. Huvudstyrelsen
består av ordf Sune Thomasson, kassör Sten Anders
son, sektionsrepresentanterna Sigfrid Karlsson, Åke
Norström, Christer Svensson, Roger Sandberg samt
sekreteraren.

L Johansson

Matchledaren Mikael Olsson, Fagersta, "övervakar"
handskakningenföre kick ojfmellan Lars Göran Jöbo,
Långshyttan t h och Ingvar Widell, Mölntorp.



Brev till syster Birgit
Den 28 okt. 1976 fyllde, otroligt nog, av utseendet att döma,
syster Birgit på Gustavsgården i Gustavsberg 50 år. Ett stort
antal pensionärer och anställda åkte med buss till Mariestad
och uppvaktade syster Birgit i hennes hem. På grund av sjuk
dom kunde jag själv inte delta och vill därför så här post fes
tum ansluta mig till hyllningskören.

Syster Birgit anställdes som föreståndarinna den I okt.
1955. Det var gamla, slitna lokaler, men syster Birgit fortblev
sin första arbetsplats trogen och i mitten av 60-talet kunde hon
tillsammans med de gamla flytta in i nya exklusiva lokaler rita
de av arkitekt Nielsen. Med sitt mjuka sätt sprider syster Bir
git trivsel omkring sig och med hjälp av sina fina medarbetare
har hon verkligen lyckats med att göra Gustavsgården till ett
hem i dess egentliga bemärkelse. Hon har en enastående för
måga att med fester och andra arrangement göra hemmet
mänskligt. Tack Birgit för de 20 årens insats för åldringsvår
den i Gustavsberg. Jag önskar Dig lycka till och hoppas att
Du stannar kvar hos oss ännu många år.
Det gläder mig att i dag kunna säga att arkitekt Nielsen nu

är i full gång att rita ett förslag till förbättring av Gustavsgår
den enligt nya moderna principer.

Lycka till och Tack

Fritz Berg
Sociala Centralnämndens ordf.

Björnkärret bygger
småhus
Den här glada björnen står välkomnande på backkrö
net vid Björnkärret. Uppmaningen att, akta barnen, är
befogad. Hermelinsvägen mellan villor och radhus är
bara lämpad för krypfart. Barn rusar fram på vägen,
parkerade bilar skymmer sikten och gatan är den enda
naturliga lekplatsen på alla nya områden. Det borde
vara lag på att lekplatser skulle iordningställas till in
flyttningen.
På krönet av berget, bakom björnen, mellan villorna

och Skeviksvägen byggs nu 38 grupphus, färdiga till
sommaren. Av dem är 30 enplans villor med inrednings
bar vind och 8 souterränghus. Det är BPA, Byggnads
produktion AB som är totalentreprenörer. Just nu
sprängs det friskt i berget och 38 lyckliga familjer går i
förväntans tider. Av de 38 villorna får fabriken hälften
till sin kö och kommunen delar ut 19 till sina husspeku
lanter.

Tomterna blir friköpta och kostnaden för hus och
tomt beräknas bli 250.000 kr. Köerna är långa och
"många känner sig kallade men få blir utvalda". Det
börjar bli ont om bostäder i Gustavsberg och kommu
nen planerar att bygga flerfamiljshus i slutet av 1977.
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E. HULTMANS FOTOALBUM
Till Gustavsbergaren
Jag sänder härmed enligt löfte ett gammalt fotografi
kort av WILHELM FORSLUND. Det visar honom un
gefär som jag minns honom när jag började på kontoret
strax före sekelskiftet. Han hade då just blivit pensione-

rad och firat sin sjuttiofemårsdag och därför dragit sig
tillbaka från de mera krävande uppgifterna men brukade
alltid varje dag komma ned på kontoret där han varit an
ställd sedan 1860-talet när Zielfelt var disponent d. v. s.
innan brukspatron Odelberg övertagit ledningen av fab
riken.

I sina yngre dar hade Wilhelm Forslund fört ett mera
äventyrligt liv bl. a. vistats i Amerika som guldgrävare
av vilket dock resultatet visade sig mindre lyckosamt
utan i stället mera mödosamt. Han brukade säga att
ingen på fabriken här hade fått slita så ont som han och
hans kamrater fick därborta och att de därför måste
återvända hem till Sverige.

Om atmosfären på fabrikskontoret ibland syntes en
besökande vara sträv och litet kylig, var det på For
slunds kontor helt annorlunda, han var gladlynt och
hade sinne för humor, alla gav han tid till en liten prat
stund och nästan alla måste ta sig en pris snus ur hans
näverdosa. Han hade väl aldrig någon mera ledande
ställning, men han var en fin representant för det nu
bortgångna släkte som kallades brukstjänstemän, som
med lojalitet till företagsledningen hade även en stor för
ståelse för dessa som voro i en mera beroende ställning.

Wilhelm Forslund avled år 1900 efter över 40 års
tjänst och på kransarna från fabrikspersonalen stod det
"Med tack för alltid visad vänlighet" och vid hans jord
fästning som förrättades av pastor Axel Jonson i lngarö,
som även var brukspredikant vid Gustavsberg yttrade
denne "att idag var det sorg icke endast för de anhöriga
utan för hela Gustavsberg, när mannen av den gamla
stammen hedersmannen Wilhelm Forslund gått bort."

E. Hultman

EMIGRATION
PÅ GOTT OCH ONT
På 1890-talet, mellan den 4
juli och 9 sept. utvandrade
67 gustavsbergare till Bra
silien. Ditlockade av löften
om egen jord och goda ar
betsförtjänster. Det "nya
livet,, blev en mardröm för
emigranterna. Dåliga ar
betslöner, bostäder med
jordgolv, utan eldstäder,
tropiska sjukdomar och
ovana förhållanden knäck
te de flesta. Endast några
få lyckades återvända till
hemlandet. Bilden t. v.
"Bleka" Anderssons barn.
Fam. emigrerade till Bra
silien.
Bilden till höger visar en
familj som lyckades bättre
med sin emigration. Snic
kare Hellqvist emigrerade
till Nordamerika vid sam
ma tid och lyckades att
skapa sig en god framtid
för sig och sin familj.



Gustavsbergs Jultallrik 1976

Jultallrik- 1976
Gustavsbergs Jultallrik 1976 har julljus som motiv och
har ritats av Sven Jonson. Färgen är vackert blå. Den
har, som alltid, gjorts i begränsad upplaga och har sålts i
varuhus, butiker och i vår egen porslinsaff'år hela hös
ten.

Om den fortfarande finns kvar i handeln när denna
tidning utkommit det står i stjärnorna, men att

Hagalundstallriken nr 3
inte finns att få tag i det vet vi med säkerhet. Den såldes
ut av DOMUS Solna, som beställt den med ensamrätt,
på 90 minuter, antalet var 4 000.

En 300 m lång kö väntade vid öppningsdags. Tallri
karna räckte inte långt och det blev gråt och tandagniss-

Värmdö
Kommunbibliotek

Öppethållningstider:
Måndag tom fredag kl 10.00-16.00, 18.00-20.00

Hagalundstallrik nr 3

Ian bland dem som blev utan. Vi här i Gustavsberg kan
inte (så gärna vi än ville) hjälpa dem som ringer hit i sin
nöd. Beställaren bestämmer upplagans storlek och skö-
ter försäljningen. •

Sven Jonson har ritat förlagan och gjort dekoren till
Hagalundstallriken efter ett båtsmanstorp i Hagalund,
som revs 195 5. I kvällspressen har felaktigt uppgivits,
att en målning av Olle Olsson-Hagalund, har bestått
motivet.

På tallrikens baksida står en vers ur Hagalunds Min
nesskrift 1924. Diktaren är Martha Raxells far, bygg
nadsing. Karl Lindström och den lyder:
Där tallskogen förut stod mossig och tät
och skatorna redde sitt bo,
din redlige byggare röjde och slet,
ej unnade sig någon ro.
Han timrade dina hägnande hus
i morgonens gryning och kvällningens ljus.

Keramiskt Centrum
stänges för säsongen den 2 okt. Visas endast på beställ
ning. Ring Besöksverksamheten, AB Gustavsbergs Fab
riker tel. 0766/391 00. Inom fabr. 324.
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GUSTAVSBERG

Födda

3/10 son till Oiva Johannes Saarinen o. Aila Onerva Nurminen f.
Syrjänen, ldrottsv. 8

4/10 son till Birgitta Cecilia Helin. Markörst. 10
6/10 son till Bo Olof Bergman o.h.h. Barbro Elin Sueli f. Vingren.

Markörst. 7
9/10 son till Timo Antero Heikkilä o.h.h. Aino Inkeri f. Pälsyna

ho, Skyttev. I I
12/10 son till Nils Åke Olausson o.h.h. Kerstin Kristina f. Nilsson.

Skyttev. 18
25/10 son till Inger Mari-Louise Bergsten. Björnskogsv. 14
26/10 son till Rauno Olavi Tuominen o.h.h. Merja Mai-Britt f.

Vuorinen, Meitens v. 9

Vigda

16/10 RolfChrister Wallen och Gurli Margareta f. Lindeberg

Döda

20/10 Agnes Matilda Edman f. Andersson. Mariag. 11. 91 år

Gustavsbergs församling

Barnens kyrktimme
Ny termin inleds med julfest söndagen 9 januari efter familjeguds
tjänsten i kyrkan, kl 11. Därefter är det kyrktimme för alla barn i åld
rarna 4-13 år varje helgfri lördag kl I 0-1 I.

Vardagsverksamheten för barn (juniorerna)
Björnskogsv. 52 varannan tisdag kl 18-19.30 med start tisdagen I 8
januari. Hästhagsskolan varannan torsdag kl I 8-19.30 med start
torsdagen 20 januari. Lek, pyssel, hobby, gemenskap .. .

Barnfilm klubben
Terminen startar torsdagen 3 februari och därefter torsdagar enligt
särskilt program. Visningarna sker på följande platser i Gustavs
berg: Munkmoraskolan kl 9, kl 15 samt Hästhagsskolan kl I 6.15.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Kyrkans Ungdom (tonårsprogram)
Start sker onsdagen 19 januari kl 19 med filmafton i Ekedalsskolan.
Därefter varannan onsdag kl 19 enligt särskilt program.

Musiken i kyrkan
Kyrkans tre körer, Motettkören (äldre), Ungdomskören och Sankta
Ceciliakören (barn) tar emot nya deltagare i alla stämmor. Körerna
medverkar i kyrkan vid gudstjänster och musikprogram samt gör ib
land "gästspel" på andra orter. Upplysningar och anmälningar hos
musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15 eller till pastorsexpe
ditionen, tel 300 52.

Studiecirklar
Studiecirklar planeras eller pågår i flera olika ämnen. tex. resecirkel
till Skottland, bibelstudiecirkel, konsthantverkscirklar, "familjeliv".
föreningsteknik, musikcirklar, "en vuxens sorg" mm. Är du intres
serad inför vårteminen, så hör av dig snarast till församlingsassistent
Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52 eller 08/742 24 07.

Upplysningar
Musiken: Musikdirektör Hans Björklund. tel 300 52. 08/40 49 15.
Barn, konfirmander, ungdom samt studiearbetet: Församlingsassi
stent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52, 08/742 24 07.
Förrättningar, själavård, gudstjänster: Kyrkoherde Hans Ekström,
tel 300 52.

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN TILL
HELGERNAS GUDSTJÄNSTER önskas alla Gustavsbergare!

Hans Ekström, kyrkoherde

Tack
Till arbetskamrater, vänner och Gustavsbergs Fabriker
ett varmt tack för deltagande och blommor vid min
makes, Nils Höjer, bår.

Elna Höjer

Ett varmt tack till fabriksledning, arbetskamrater och
vänner för all uppvaktning, blommor och presenter vid
vår pensionering.

Aramis och Elvira

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater och vänner för all uppvaktning på min hög
tidsdag.

lngegerd Bylund

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning på min 60-årsdag.
Torborg Flodmark

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 43 5008, 409490



INGARÖ

Födda
23/10 son till Lars Olov Birger Eriksson o.h.h. Anita Christina Eli

sabeth f. Hamlin, Marikaväg. 34

Efter julhelgen börjar församlingsverksamheten enligt följande:

BARNENS KYRKTIMME inleder vårterminen med Julfest efter fa
miljegudstjänsten på Trettondedagen den 6/ I. Därefter blir det Kyrk
timme varje helgfri lördag kl 9.30.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN startar i slutet av
januari. Kontakta pastorsexp. tel 27002.

TRIVSELKVÄLLARNA I INGARÖHEMMET startar torsdagen
den 20/ I kl I 9.30.

INGARÖ KYRKLIGA SYKRETS samlas som vanligt varannan
onsdag kl 13 med början den 2/2 i Ingaröhemmet.

STUDIECIRKEL FÖR PENSIONÄRER varannan tisdag kl 13.30
startar i slutet av januari.

Julafton
Juldagen

Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Sönd efter Nyår
Trettonde-
dag Jul

1 Sönd e Trett

24/12
25/12

26/12
31/12

1/1
2/1

6/1

9/1

16.00 Julbön
5.00 Julotta
7.00 Julhögmässa

11.00 Högmässa m. nattvard
23.30 Nyårsvaka
11.00 Högmässa
11.00 Högmässa

11.00 Familjegudstjänst
- Julfest i lngaröhemmet
för deltagarna i kyrkans
barnverksamhet.
11.00 Högmässa
18.00 Vi sjunger tillsammans

julens sånger
och psalmer.

JUL- och NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

INGARÖ KYRKA

Tack
BIBELSTUDIUM varannan tisdag kl 19.30 med början den 1/2 i
Ingaröhemmet.

GUDSTJÄNSTERNA:
Högmässa firas varje sön- och helgdag kl 11.
Helgmålsbön l:a lördagen i varje månad kl 18.

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA
INGARÖBOR!

VITA HÄSTEN
Konditori och Restaurang med matsedel

öppnar igen Nyårsafton
efter ombyggnad av lokalerna

Egen pizzatillverkning
Färdiglagad mat på beställning

för hämtning eller leverans

VÄLKOMNA

Rade Janic
Tel: 304 29

Ett hjärtligt tack till alla, som uppvaktade mig med
blommor, presenter och vackra ord i samband med min
avgång. Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till alla
mina arbetskamrater på SPFs lunchrumför gott kam
ratskap samt till AB Gustavsbergs Fabrikerför de 18 år
jag arbetat där. Med vänlig hälsning

Maj Hansson

&ariasalongen,
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

Inneh: Susanna Jensen

EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla kunder på
MARIASALONGEN

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB
KARLSKRONA ® Tel. 0455/22 990

Böcker • Tidskrifter • Blanketter
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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

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!

Måndag-tisdag 20, 21/12
Onsdag-torsdag 22, 23/12
Julafton
27-30/12
Nyårsafton 3 I/ 12

kl 9-18
kl 9-19

stängt
kl 9-18
kl 9-13

tätare
Martin lövgren

Tel. 314 29

God iut
och gol Kyl år

En God Jul och Gott Nytt Är
tillönskas alla kunder

9Baltons ten/asaring
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJSER

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

GUSTAVSBERGS ELBYRÅ AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18

Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullständig El service,

El installationer o. reparationer

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR

VÄRMDÖ ELTJÄNST AB
Markörplan 1

Tel 324 00, 340 70, 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt GOD JUL och tack för det gångna året
GOTT NYTT ÅR
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INGARO
TRÄVARU AB

ALLT FOR BYGGET

FRÅN GRIND TILL TAK

TEL. 0766 - 271 00

Vi tacka ärade gäster
och personalen
för det gångna året

och tillönska

god iut
och Gol Kyl 4r

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

önskas
LÄSEKRETSEN

från
REDAKTIONEN

Sjuanvors "+{is«ring
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 8.30-12.00
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT AR

Välkommen på det nya året

slutas Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25

Oppet tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Ar!

TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16
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Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA

JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
SÖNDAG 2/1
TRETTONDEDAG JUL, 6/1

LÖRDAG 8/1
SÖNDAG9/l

SÖNDAG 16/1
TORSDAGAR
LÖRDAGAR (helgfria)

16.00 Julbön
7.00 Julotta. Kyrkans tre körer, stråkar.

11.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med Nattvard
I 1.00 Högmässa. Dopdag.
11.00 Högmässa. Motettkören medverkar. Missionens dag.
18.00 "Julens sånger och psalmer". Kyrkans tre körer. stråkar.
13.00 Gudstjänst för hörselskadade
11.00 Familjegudstjänst. Efteråt julfest för barnarbetets deltagare

och deras familjer.
11.00 Högmässa med Nattvard
19.30 Bön och bibelläsning
18.00 Orgelmusik

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar envar en meningsfull Jul- och nyårshelg.

Nyårsafton:
18.00 Gemensam nyårsbön

Lindner/O. Ringström.
Baptistkyrkan. T.

Nyårsdagen den I januari:
I 1.00 Gudstjänst. HHN. Olle Ringström gemensamt

med baptistförsaml.

Söndagen den 2 Jan:
I 1.00 Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan, Torgny

Lindner.

Trettondedag Jul den 6/1:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions

hus.

Lördagen den 8 januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/församl. an

svarar.

Söndagen den 19 december:
I 1.00 Söndagsskolefest, gemensam med baptistför

saml. Medverkan av barn, lärare, Marie m. fl.
Unga röster. Servering, lekar.

18.00 Lidingö kammarkör: "Vi sjunger in Julen".

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. Olle Ringström, sångare.
09.00 Julandakt, Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december:
I I .00 Missionsgudstjänst, Olle Ringström, Birgit

Lindberg. Insamling för SMF:s yttre mission.

Baptistkyrkan

30

Söndagen den 19 december:
11.00 Söndagsskolans julfest. I Missionskyrkan.
18.00 "Vi sjunger in julen". Lidingö Missionskyrkas

kör. I Missionskyrkan.

Lördagen den 25 december (Juldagen):
07.00 Julotta. Torgny Lindner.

Fredagen den 31 december:
18.00 Nyårsbön.

Söndagen den 2 januari:
I 1.00 Gudstjänst med HHN.

Söndagen den 9 januari:
11.00 Gudstjänst. Torgny Lindner.



Stäende frän v. Harry Pettersson, Sven Ullberg, Sture Liljekvist, Rune Roas (Andersson), Gustav Falk (Gustavs
son), Axel Thun, Hilding Engströmer (Ohlsson). Sittande fr. v. Irma Pettersson, Elsa Larsson (Karlsson), Astrid
Mattsman (Fall), Aina Lindahl (Magnusson), Lisa Åkerström (Hellström), Edit Karlsson (Axell).

Skolträff
Fredagen den 12 november 1976 hände det. Fröken
Anna Anderssons klass, årskull 1910 samlades.
Detta var femte gången. Men leden sedan sist hade

glesnat, några hade förhinder, det var synd.
Just en sådan här dag glömmer vi att vi är pensionä

rer. Den ena skolhistorien avlöste den andra, i dag en
bart roliga, men så lagom i skeendets minut.

Det var hjälpflickan som fick lite överbliven mat av
fröken, inte alltid dagsfärsk, men hon hade många sys
kon, då får man niga och tacka, men med lite papper och
flinka fingrar försvann den. Några minns den stora äp
pelskörden på hösten. Fröken pekade ut några i klassen.
Däribland jag själv - detta var den tidens rangskillnad.

För vänlig hågkomst på min 50-årsdag ber jag härmed
få framföra mitt hjärtligaste tack.

Edmund Sandström

Ett varmt tack till företagsledning och arbetskamrater
för vänlig hågkomst vid min pensionering.

Wille Karlsson

Men frukten var grann där den låg i stora korgar och vi
scm ingen trädgård ägde blev lätt långfingrade, skolväs
kan fylldes men fy, vad timmarna tills hemfärden sked
de var långa.

Vår klass gjorde många utflykter per båt, kl. sju på
morronen samlades vi, ofta sjöng vi, "Klinga min sång",
tänk er själva. Fröken bjöd på karameller. Men det värs
ta återstod, uppsatsen som skulle skrivas, och ge bevis
på vem som hade varit mest uppmärksam och nu skulle
ju den som hade svårt med stavningen avslöjas. Men i
dag bara roligt - alla oförrätter glömda - festen lyc
kad!

AL

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning med anledning av
min födelsedag.

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner, arbetskamrater,
Kyrkliga arbetskretsen, Lottakamrater, pensionärs
föreningen samt Blomsterfonden, som gjort min BO-års
dag så ljus och minnesrik.

Katarina (Karin) Johansson
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PÅ LÄIT SVENSKA

Svårt val för Brani:
Kompisarna eller förberedelse-klassen?
B Branislav Slavic är sju år. Han går i första årskur

sen i en jugoslavisk förberdelse-klass i en skola i Stock
holm. Han kallas nästan alltid för Brani.
Det är åtta barn i klassen. De kommer till och från

skolan med skol-skjuts från olika delar av staden.
Barnen får gå två år i förberedelseklassen. Sedan får

de gå över till svenska vanliga klasser. De läser också
svenska under de två åren.
Nikola, Branis pappa, berättar:
- I våras fick vi ett brev från hemspråks-läraren i

skolan. Hon bjöd in oss till ett studie-besök i en av sina
klasser. Min fru Bosiljka och jag gick dit med Brani. Vi
fick se hur de arbetade i klassen. Vi tyckte att det såg bra
ut. Jag frågade Brani efteråt, om han trodde att det skul
le bli kul att gå i en sådan klass. Det trodde han.
Kompisarna i en annan skola.
- På dagarna, när Brani inte är i skolan, går han på

ett fritids*. Det ligger inte så långt från oss. I samma hus
finns ett dagis*. Där var Brani ända sen han var sex må
nader gammal. Det var som ett andra hem för honom.
Där fick han sina bästa kompisar.
- Kompisarna är nu på samma fritids som Brani.

Men de går i en annan skola. Där finns det inte några
förberedelseklasser. Därför går inte Brani där.
- Det var verkligen svårt att bestämma hur vi skulle

göra. Bosiljka och jag tyckte att Brani skulle få under
visning på serbokroatiska. Då skulle vi lättare förstå vad
han berättade om skol-arbetet. Vi skulle veta vad som
hände. Vi skulle kunna hjälpa honom bättre.

Läraren berättade också om undersökningar bland
finska barn. Att de lär sig också svenska bättre, om de
får undervisning på finska.

Men om han kom till den andra skolan, skulle han få
gå tillsammans med sina kompisar. Skolvägen skulle
också bli kortare.
Han måste få skolskjuts.
- Till sist sa vi: Vi vill att han ska gå i förberedelse

klassen. Men skolvägen är för lång. Hon måste få skol
skjuts då. Vi fick inte svar på frågan om skolskjuts, förr
än några dagar innan skolan började. När jag hämtade
Brani på fritids den dagen, berättade jag för honom att
han skulle börja i förberedelseklass. Då började han
gråta. Han ville gå i samma skola som sina kompisar.
Det var svårt. En fritids-fröken hjälpte mig att trösta*

honom.
Brani säger:
- Jag tycker om skolfröken. Jag har en kompis i

klassen som heter Johan. Han bor ända bort i Kärrtorp.
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På rasterna leker vi också med de andra barnen i skolan.
Jag tror att det är nästan sjuhundra barn.

Brani visar en skriv-bok. Första sidan är fylld av ra
der med sneda streck;/. Det är början till bokstaven A.
Längst ner på sidan har fröken satt dit en guldstjärna*.

B Invandrar-barnen i skolan kan få träning i hem
språket, stöd-undervisning* på hemspråket och stödun
dervisning i svenska. I en del områden finns det många
barn som talar samma språk. De får ibland gå tillsam
mans i förberedelse-klasser. Där är nästan hela under
visningen på hemspråket. Men de får också lektioner i
svenska.

Efter 2-4 år i förberedelseklass går barnen till en van
lig svensk klass. Men de kan ändå fortsätta med hem
språket och i svenska, om de behöver det.

Från den I juli 1977 måste kommunerna* ge den här
undervisningen, om invandrarbarnen vill ha den.

ORDET BETYDER:
*fritids"=fritids-hem. När föräldrarna arbetar, kan barnet vara på
fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar och på eftermidda
gen efter skolan.
*dagis"=dag-hem. Ett barn kan vara på daghem tillsammans med
andra, när pappan och mamman arbetar.*tröst/a -ade -at Trösta
fickan!=Gör henne glad igen!
*stödundervisning -en-extra hjälp och övning i något ämne, t. ex. i
svenska eller matematik.
*kommun -en -er Sverige är delat i 278 kommuner. Varje kommun
sköter självt. ex. skolor och social-vård där. Varje människa som bor
i Sverige är med i en kommun.
B.=ganska lätt.

Invandrartidningen
Invandrartidningen kommer inte bara ut som på lätt
svenska. En gång i veckan kommer den också på finska
(Viikkoviesti), sebrokroatiska (Nase novine), tyska (Wo
chenspiegel), italienska (L' Informazione) och grekiska
(Plirofories). En gång i månaden kommer Jnvandrartid
ningen INFORMATION med text på engelska, franska,
polska, spanska, tjeckiska, turkiska och arabiska. Man
kan om man är intresserad av Invandrartidningen be öm
gratis provnummer per brev under adress:
Invandrartidningen PÅ LÄTT SVENSKA,
Box 1406, 111 84 STOCKHOLM
Eller ringa tel 08/23 05 70.

Priset för ett års prenumeration är 15:- kr om man
bor i Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark). Om
man inte bor i Norden kostar prenumerationen 30:- kr
per år.
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Släpp infärgglädjen i dittnyabadrum!
Gustavsbergs badkar, tvättställ, bideer och wc-stolar tillverkas i åtta väl avstämda färger.
Dessutom fyra extra klara färger på emaljtvättställen. Alla finns i den nya specialtryckta
färgkartan som du kan skicka efter. Samtidigt kan du få den nya produktbroschyren med
hela vårt sortiment för badrum, wc-rum och duschrum.

Vill du ha broschyrerna /deermed planlösningar, inredningar, färger och detaljer samt
Faktamed planeringsråd, funktionskrav, bestämmelser och finansiering är det bara att

• kryssa för i de rutorna också.

Ja tack, jag vill gärna ha
□ Våra badrum: Produkter
□ Färgkartan

Namn _

Adress _

Postnr/postadreSS
Interiör 1976.1

ES4.999mmEtt
Distriktskontor med utställning:
Stockholm 08-52 08 60,Malmö040-72630, Göteborg 031-83 0440, Kalmar 0480-16975, Växjö 0470-27620, Norrköping 011-1291 05,
Örebro 019-13 01 60, Karlstad 054-18 73 50, Gävle 026-18 9900, Sundsvall 060-15 8265, Umeå 090-13 5690, Luleå 0920-28005.

E] Våra badrum: Ideer
□ Våra badrum: Fakta
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Personalklubben
Ankaret

Inom personalklubben Ankaret har vi gjort upp ett halv
årsprogram som jag vill redovisa.
När Gustavsbergaren gått i press har vi genomfört

Korporationsmästerskapen i skidor med ca 600 delta
gare, vidare Regionsmästerskapen (Reg I) också i skidor
på elljusspåret vid Värmdö idrottsplats, Hemmesta. I
slutet av februari bjuder vi upp till pjäxdans på is
hockeybanan vid Ekvallen. Musiken är högst levande,
marschaller kommer att flamma och korv ätas. Ett för
sök att under trevliga och glada former samlas och tri
vas. I slutet av februari eller i början av mars har Sven
Green lovat att komma och tala om blommor. Einar Ce
dergrund har lagt ett gott ord för oss hos sin vän Sven
Green.

Per Edström, Arenateatern, ringer oss ibland. Vi vill
så gärna ge hans pjäs om medbestämmandelagen på
Folkets hus. Vi ska också titta på Operan bakom kulis
serna och sedan se en föreställning. Dagen kan vi inte nu
fastställa.

Sista april blir det brasa, sång, musik och vårta!. Vad
blir skönare i maj månad än att åka ut till Drottning
holm, där finns mycket att njuta av och en hel del att
lära. Vi har tänkt att fira midsommar tillsammans. Barn
fest på dagen, resa midsommarstången, folkdanser, troll
karl och mycket annat. På kvällen dans och artistupp
trädande. En riktig midsommarfest. Detta var vårens
"större" program. Vi håller ju också igång med bord
tennis, wolley-boll, hockey-bockey, tennis, squash, gym
nastik.
Teaterbesök genom Skådebanan och ett fint bokut

bud är andra kulturella aktiviteter. Håller isen gör vi en
pimpeltävning på Torsbyfjärden.
Tänk på att personalklubben Ankaret är en klubb för

alla inom företaget och att vi arbetar för Er alla. Vi ska
trivas i vår bygd och på vår arbetsplats, där alla kan
medverka till att vi får behålla den anda som sedan de
cennier tillbaka kallats för Gustavsbergsandan.

Åke Blomberg

Gustavsbergs Bridgeklubb
Klubben spelar varje måndag kl. 19.00 på Hästhags
skolan. Nya spelare välkomna! En nybörjarkurs plane
ras att starta i mitten av februari. Upplysningar lämnas
av K.-E. Forslund, tel. 309 66 och H. Eriksson, tel.
312 15.
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Skidliften i Skevik har äntligenfått det vinterväder den behöver och den Alpina Klubben har längtat efter. Inte se
dan den bildades 1970 har den haft så godaförutsättningarför sin skidanläggning som denna snörika vinter. Nu är
detfullfart i backarna och hundra nya medlemmar har klubbenfått i år. Lycka till, framgången lät vänta på sig,
den är välförtjänt.

Ett nytt år med nya möjligheter. 1976 var ett oroligt år
och även om vi har det relativt lugnt vid Farstaviken så
berörs vi av omvärldens oro. Vi längtar hett efter stigan
de konjunkturer och sjunkande arbetslöshet under detta
nya år.

Kring Farstaviken ligger snön ständigt vit och ny
pudrad av dagliga snöfall och vattenståndet stiger löf
tesrikt. När dagsmejan börjar och töväder sätter in sti
ger kanske vattnet till sin gamla höjd vid "bron".

Med detta nummer påbörjar Gustavsbergaren sin
3 5 :e årgång och denna redaktion överlämnar första
numret i sin tionde och sista årgång. Vid nästa årsskifte
lämnar vi över till yngre krafter och vi gör det med gläd
je. Det är en gåva att kunna överlämna ett jobb medan
det ännu är roligt och veta att en ung välutbildad kolle
ga kan få ett stimulerande arbete.
Gustavsbergarens meste redaktör Gösta Dahlberg

har hittat ett verkligt intressant föredrag från 1928 om
Värmdö. Det tackar vi för och rekommenderar er att be
söka Värmdö vackra medeltidskyrka och göra en rund
tur och se vackra gårdar och minnesmärken.

Att Företagsnämndens protokoll har sina givna läsare
har vi fått bevis för genom åren och nytt från pastors-

ämbetet likaså. Det hände för en del år sedan att de si
dorna försvann i en mindre del av upplagan och då fick
vi veta, att isynnerhet för gustavsbergare i förskingring
en, var familjenytt det bästa i tidningen.

Vår pensionerade provinsial- och företagsläkare John
Bellander har berättat om "under i vår natur" och vårt
bilduppslag är hämtat från vårt första "julöppethus" på
Keramiskt Centrum. Det blev så uppskattat att det nog
blir en tradition.
Fasta, trogna medarbetare har alltid funnits riktigt

gott om vid företaget och i år var det 36 personer som
arbetat här i Gustavsberg i 25 år i följd. Vi har en del bil
der från deras fest.

Vi konstaterar med förskräckelse att samhället har
svår tandläkarbrist. Folktandvården har stängt sin akut
mottagning tills vidare och Martin Brännström lämnar
oss efter ett kvarts sekel, liksom Gunilla Johnsson efter
drygt tio år, båda docenter, som upprätthåller lärar- och
forskartjänster på Tandläkarhögskolan.
Glimtar från Mölntorp och alla de vanliga märkena

hittar ni säkert om ni vill och så möts vi när tulpanerna
blommar, ha det så bra.

Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdag 1976-12-07, kl. 15.00-17.55
Kyrksalen, Gula Kontoret

Nya frågor
Arne Johansson önskade att få en information hur arbetet
fortgår i en projektgrupp för lönegruppering. Denna fråga tas
upp under § 8.

Allmän översikt
Bo Broms konstaterade inledningsvis att högkonjunkturen
tycks dröja. Den internationella konjunkturuppgången har
tappat farten och prognoserna för nästa år är mycket osäkra.
Framför allt blir den svenska exportutvecklingen betydligt
svagare än väntat. I år blir ca 60 000 nya lägenheter färdig
ställda och för 1977 kan man förmoda 62-63 000. Det råder
fortfarande brist på byggnadsarbetare. På sikt kan man för
vänta en årlig efterfrågan på 70 000 lägenheter. 1977 blir med
all sannolikhet ett kärvt år.
Totalt sett har Gustavsbergs Fabriker lyckats hålla sin

marknad i stort. Då byggmarknaden totalt minskat har detta
inneburit volymminskningar för SPF och BKF. Vår plast
rörsfabrik i Fristad har ett bra år att se tillbaka på. Program
för lönsamhetsförbättringar är uppgjorda för BKF och Möln
torpsfabriken.

Produktivitetsökningar måste till på flera avsnitt inom fö
retaget. Våra samarbetsformer inom företaget måste fortsätta
att utvecklas i positiv anda, och Bo Broms menade att den öp
penhet som finns mellan företaget och de anställda är en bra
grund att bygga vidare på. Det krävs hårt arbete och en opti
mistisk syn från alla inom företaget för att möta framtiden och
en allt hårdare konkurrens.

Marknadsläget
Ingmar Isaksson gav en bild av VYS-marknaden. Vi har mins
kade utleveranser, men igångsättningen av lägenheter har nu
glädjande nog ökat. Vårt nya sanitetsprogram röner stort in
tresse och efterfrågan på färgat sanitetsporslin ökar stadigt.
En nyligen gjord SIFO-undersökning visar att folk vill ha hög
hygienstandard. Vi har goda möjligheter att öka produktio
nen med nuvarande produktionsapparat.

Arne Johansson undrade om VYS-försäljningen personellt
är anpassad till dagens marknad och Ingemar Isaksson gen
mälde att vi tagit in ytterligare produkter, bl a blandare samt
att vi genom naturlig avgång söker hålla kostnaderna nere och
inte nybesätta tjänster annat än undantagsvis.
David Hjerpe menade att man måste trygga återväxten

samt att det skall råda en viss balans inom en organisation så
att man är rustad även för bättre tider.
lngmar Isaksson kompletterade med att påpeka vikten av

en gedigen utbildningsbakgrund av säljarna, som gör att de ta
lar kundens språk. Han nämnde också att vi håller på med en
översyn av vår serviceorganisation för att få den anpassad till
dagsläget.

Enligt Bo Broms bör vi rikta in våra utvecklingsresurser
även mot några nya områden - fritid och fjärrvärme - och ett
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prioriterat utvecklingsprogram bör kunna presenteras vid näs
ta nämndmöte. På en fråga från Rune Löf framkom att vi ock
så jobbar med att ta fram nya badrumsprodukter.
Från HPF-försäljningen gav Arnold Erderyd en optimis

tisk rapport där han speciellt betonade vikten av goda person
liga kontakter som en nödvändighet i försäljningsarbetet.

Importen av lågprisvaror har dock ökat, varför vi har att
möta en allt hårdare konkurrens med våra kvalitetsprodukter.

Bokslut 1976-09-30, prognosför 1976
Det utsända bokslutet per 1976-09-30 jämte en prognos för
1976 kommenterades av Ruben Edqvist. Som genomgående
faktorer nämnde han att

a) svenska marknaden sviktar, konjunkturuppgången väntar

b) kostnadsutvecklingen i Sverige godtas inte på våra export
marknader

c) primautfallet har försämrats.

Vår Fristadsfabrik har glädjande kunnat öka volymen och
har även haft en gynnsam prisutveckling. Han redogjorde
också för de olika enheternas resultat per 1976-09-30. Totalt
sett blir årets resultat otillfredsställande och det behövs kraft
tag både på intäkts- och kostnadssidan för att rätta till situa
tionen.

Budgeten 1977
En genomgång av 1977 års budget visade att vi räknar med en
10-procentig försäljningsökning. En budget består dock av
osäkerhetsfaktorer och den är alltid föremål för justeringar.
Större investeringar planeras i Fristad, Oxelösund, HPF och
PLF.

Avd 205 efterlyste en specificering av planerade investe-
ringar av miljökaraktär. SPF kommer t ex att förbättra venti
lationen i ugnshallen. HPF planerar bl a se över belysningen i
fabriken, åtgärda miljön i glaseringen och även rusta upp om
klädningsrummen.

BKF skall söka minska bullret och också få till stånd bätt
re ventilation på flera avdelningar. David Hjerpe omtalade att
resp. skyddskommitte gör inventeringar på sitt avsnittoch läg
ger in önskade förbättringar i budgeten. F n är bullerbekämp
ning och ventilation de stora arbetsmiljöfrågorna.

Åtgärdsprogramför BKF
Bertil Dahllöf presenterade ett omfattande 12-punktsprogram
för lönsamhetsförbättrande åtgärder på KBF. Bland åtgär
derna kan nämnas besparingar på plåt och emalj; produktra
tionalisering - andra konstruktioner samt punktlagningar i
stället för hel omsprutning. Bo Broms tillade att vi också har
planer på vissa kompletteringsprodukter för exportbruk.

Med tanke på att ca 75 % av alla ideer inom produktut
vecklingen kommer från produktutvecklarna själva ansåg
Bengt Thyren att det vore angeläget att söka aktivera vår per
sonal att komma med funderingar till nya produkter.

Bo Broms m fl betonade nödvändigheten av att förbättra
ideflödet inom företaget. Efter en livlig diskussion beslöts att
förslagskommitten skall göra en speciell "drive" för att söka
aktivera vår personal till nytänkande.



Arne Johansson undrade om projektgruppen för lönegrup
pering hade avsomnat och Torbjörn Schön svarade att grup
pen haft ett tillfälligt uppehåll i sitt arbete främst på grund av
hård arbetsbelastning för ordföranden Gösta Westh. Uppdra
get skall givetvis fortgå enligt planerna.

Avrapportering om insatser för lägre
frånvaro
Gösta .Treskog gav en lägesrapport om de åtgärder som vid
tagits för att söka minska frånvaron efter det tidigare besluta
de 5-punktsprogrammet. Bl a har all arbetsledande personal
tillskrivits om sin roll i detta och Hasse Andersson rapporte
rade från SPEs samarbetskommitte där man resonerat om
detta. I flera fall där arbetsledarna talat med personal med
många frånvarotillfällen hade man upplevt det positivt att vara
efterfrågad.
Uppföljningen av 5-punktsprogrammet skall fortsätta såväl

bland arbetsledande personal, i samarbetskommitteerna samt
centralt genom personalavdelningen.

Semesternsförläggning
Meddelades att man efter förhandlingskontakter beslutat för
lägga semestern 1977 till perioden 4/7-31/7.

Nämndmöten
Företagsnämndens sammanträden 1977 fastställdes till 8/3,
14/6, 6/9 och 6/12.

Personalkommittemöten
Personalkommittemöten 1977 bestämdes till 8/2, 10/5, 16/8
och 8/11.

Rapporter
Protokollen från samarbetskommitteerna och personalkom
mitten lades med godkännande till handlingarna. Ur perso
nalkommittens rapport kan nämnas att vi har ett projekt igång
tillsammans med psykologiska institutionen vid Stockholms
Universitet. Detta projekt är uppdelat i tre undergrupper.

a) Orsaker till olika personalomsättning på två avdelningar på
SPF

b) Attityder till arbete/samhälle bland dem som anställdes ge
nom rekryteringskampanjen

c) Attityder till svenskundervisning.

Redovisning av projektarbetet beräknas kunna ske under
januari/februari 1977.

Här nedan syns Gustavsbergs nya fina OK-anläggning, högtidligen invigd den 10 december av Torsten Rolf An
läggningen ryms på 1200 m*, butiken tar 400 m*, därav Livs på 70 m2.

"Gör det själv"-platserfinns det 9 st. och verkstaden har 4 platser. Trafikskolebil och lärarefinns och små lastbilar
finns att hyra.
Härfinns tankautomat med 8 öre lägre pris på bensinen och 3 pumpöar där 6 bilar samtidigt kan tanka vid varje
pumpö. Anläggningen betjänas av 17 hel- och deltidsanställda, chefen heter Johnny Sandberg och öppettiderna ärför
vard. 6-22, lörd. 6-20 och sönd. 8-22.
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Under i vår natur

•
Så här vackra spår lämnar haren efter sig i den vita
snön.

När jag skriver detta stå skogarna fyllda av snö. Grenar
na hänger som tunga vita skyddande täcken. Det är som
ett sagoland. Skidar man fram på vanda stigar, ser man
djurens spår. Se harspåret så djupt det ligger i nysnön.
Här och var finner man hur haren liksom virvlat om
kring i snötäcket av glädje. Man blir förtjust i naturen
och man blir aldrig trött på att studera dess hemligheter.
Det mest intressanta är samspelet mellan naturen och

dess innevånare. Markerna lämnar fritt spelrum för alla
levande, men var och en får reda sig själv i kampen för
tillvaron. De fridsamma och svaga måste gripa till list
och förklädnad. De större djuren brukar både list och
våld, framför allt rovdjuren.
Människans ingripande i naturen har ofta visat sig

vara nedbrytande. Grova miljöskador har blivit följden
av människans vinningslystnad. På senaste åren har
man allmänt börjat förstå detta och allt kraftigare åt
gärder har vidtagits för att råda bot därpå.
Vi skall dock ej här prata om den saken utan försöka

få några glimtar från det sjudande livet i våra marker.
Det finns en påtaglig likhet mellan naturen och de fär

ger som fåglar, rovdjur och insekter bär. De levande lik
som härmar de färger som omgivningen har. Jag strö
vade en gång på Böle mosse då en morkulla kom fly
gande emot mig. Morkullan hade ej iakttagit mig. Jag
höll mig alldeles stilla. Morkullan slog ned endast några
meter ifrån mig, men det var endast med svårighet man
kunde upptäcka henne där hon låg och kurade på mar
ken.
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Om man är ute på en holme eller för att studera häc
kande fåglar, har man ett veritabelt skriande omkring sig
av de uppflygande fåglarna. De störtdyker mot en och
försöker på många sätt skrämma bort en. Man måste
vara mycket försiktig då man går och söker. Annars kan
man trampa direkt på äggen. Mås och tärna lägger sina
ägg direkt på stranden utan någon egentlig boredning.
Äggen liknar alldeles strandens stenar. Ungarna få på
några dagar en dunbeklädnad, som även är lik stran
den. De kan gömma sig var som helst.
Andra fåglar, som håller till på ängar och fält, lägger

sina ägg på marken men med boinredning av gräs och
dun. Så t. ex. fasanerna. Dessa lägga vita stora ägg. Of
tast upp mot 8-10 st i kullen. Man ser dem mycket lätt
och de äro säkert utsatta för många faror från kring
strövande djur som iller, hermelin eller ekorrar. De små
stridbara hermelinerna kan klämma sig fast vid sidan av
fågelholkarna och nappa åt sig fåglarna då de krypa ut.
Likaså gör även skatorna. De kan sitta på holkens tak

eller på en gren vid sidan om holken och på så sätt nappa
åt sig den ena ungen efter den andra. Man räknar med
att 60 procent av alla småfåglar möter sin död genom
boplundrare eller störtregn och hagelskurar. Av fåglar
na som drar söderut på höstsidan är det 38 procent som
ej för livet vidare. De flesta småfågelungar håller dock
arten genom att lägga två kullar varje säsong.
De flesta flygande fåglarna bygger sina bon på lämp

liga ställen så att ungarna skall vara skyddade på bästa
sätt. Backsvalorna t. ex. bygger sina bon i grustag eller
älvnipor. Har det gamla boet förstörts då fåglarna åter
vänder nästa år under maj månad söker de ett nytt ställe.
Hackar ett hål och gräver sig fram omkring en meter där
ruvningen börjar.

Här är tre måsägg, som mamman lämnat ett slag, när
Hilding kom med kameran. En av ungarna har också
börjat ta sig ut.



Merendels hjälper hannen till att ruva eller åtminsto
ne vakta boet, då honan ger sig ut på motionstripp. I de
flesta fall bidrar hannen med att fånga mat till både ho
nan och ungarna.

Ej så få fåglar har en del egenheter. I Mellaneuropa
finns det en liten fågel, pungmesen, som endast väger 8
gr. Denna hanne knåpar och bygger sitt bo på en vide
kvist av växtfiber och saliv. Han lockar till sig en hona.
De bygger färdigt boet och lever tillsammans i 25 da
gar. När honan då börjar ruva ger sig hannen av och
börjar bygga ett nytt bo. Lockar till sig en ny hona och
så upprepas beteendet. Storspoven är en av våra popu
läraste fåglar. De förekomma ehuru rätt sparsamt i hela
Sverige ända upp till Tornedalen. Det är en vadarfågel,
stor som en fasan och har en 15 cm lång något böjd
näbb. Han har en egendomlig vacker sång med vilken
han kungör sitt revir och lockar till sig en hona.

Sedan honan och hannen ruvat i 29 dagar - de byts
om 2 gånger per dygn - far honan ifrån dem och läm
nar åt hannen att fostra ungarna. Medgravitetiska steg
går han där och plockar mat åt sina 4-5 ungar. Då nu
dessa blivit flygga (flygfärdiga) far även han ifrån. Hur
de tar sig hem själva vet vi ej.

Ofta håller ett fågelpar ut hela livet igenom. Hemma
på vårt torpställe i Värmland har vi ett par tornsvalor
som nu har varit hos oss under 24 somrar. De är utrus
tade med snabba vingar och har sitt bo under takåsen in
vid vår ytterdörr. De vistas under hela dagen i luften un
der snabbaste flykt. De kommer dock regelbundet till
boet med mat. Deras flygförmåga är underbar. De dyka
hastigt in i sitt rede för att ge mat. En gång slog sig en av
fåglarna hårt mot dörren och föll till marken. Jag skyn
dade mig fram och höll fågeln i kupade händer. Jag såg
att han var borta, ögonen stirrade och hjärtat slog våld
samt. Allt efter det tiden gick blev han dock bättre och
bättre. Jag blev lyckligare och lyckligare. Till slut slog
jag upp mina händer. Han orkade dock ej få luft under
vingarna med sina korta svaga fötter. Då hjälpte jag till
och svingade den från mig upp i luften. Där pilade den
genast vidare.

Haren och kaninerna känner vi till allesammans. De
är sannolikt de mest produktiva varelser på jorden. De
hinner knappast med en kull förrän de börja på ny kula.
Man räknar med att det skjuts 200.000 harar i Sverige
årligen. Det är dock ej endast människan som traktar ef
ter harkött utan även rovdjuren och rovfåglar har smak
för hare. Till och med ett så litet djur som hermelinen
jagar hare, anfaller den och dricker dess blod. Köttet
överlåter han åt andra.

Vänder vi vårt intresse mot insekternas härskaror fin
ner vi här många underligheter. Vi skall endast beröra
några exempel.

Ekoxen är den största av Europas skalbaggar. Han-

nen är 8,5 cm lång och dess larv lever 5 år i gamla ek
stubbar och ekmull innan den kryper ut i ljuset och får
sin sista utformning. Hannen är försedd med väldiga kä
kar med vilka han går till angrepp mot sina rivaler. Det
kan bli många strider han får kämpa innan han vinner
sin hona. Hon är mycket mindre men ger sig endast till
den starkaste.

Överallt finner man barkbitar löst liggande på fallna
träd. Tar man uppen sådan bit och betraktar den sida,
som legat an mot själva trädstammen finner man mas
sor av urgröpta gångar. De ha ofta ett karaktäristiskt ut
seende. Det är en till tre modergångar och från denna ut
går vinkelrätt flera gångar, som sluta blint. De skalbag-
gar som gör dylika gångar är barkborrarna. Det är ho
nan som gnager dessa modergångar. Hon gnager ut på
regelbundna avstånd små nischer och i var och en läg
ger hon ett ägg. Efter en tid kläcks äggen och en liten
larv kommer fram. Denne börjar genast att gnaga vida
re vinkelrätt mot modergången och i slutet av gången
förpuppar den sig. Somliga av denna art, granbarkbor
ren, kan förorsaka stor skadegörelse på granar.

Här ett exempel på ekoxhonans ihärdiga arbeteför att
få plats med sina ägg. Vackert men också skadligtför
gran.
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Ja, mycket återstår att berätta om insekternas be
teenden eller om små kryp i vatten, som bilda den s. k.
planktongruppen. Plankton är urnäringen i haven och
bestå av många olika djur som är mycket små men före
komma i miljarder. De utgöra mat för större djur, ja till
och med för valfiskarna, bardvalen. Dessa kör med öp
pet gap fram i vattnet, låter havsvattnet strömma in ge-

• nom gapet varefter det silas genom barderna och åter ut
i havet. På Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati finns
en hel värld att se, bl. a. skelettet av en bardval.

Andra små levande ting mest att hänföra till alger,
kan även förekomma i vatten och hav. Jag var för några
år sedan i ett ärende till Vaxholm. Hela skärgården där
hade en gröngul färg. Jag tog prov på vattnet och fann
senare i mitt mikroskop en ren kultur av grönalger. Det
måste ha varit miljoner och åter miljoner av dem i det lil
la prov jag tagit.

En del andra s. k. kiselalger äro också mikroskopiska
och förekommer i haven. Deras kiselskelett kan ha de
mest vackra regelbundna former. Då de dö bort sjunka
de till botten och bilda under miljoner års förlopp stora,
väldiga avlagringar, som så småningom höja sig över
havsytan.

Vi har nu kommit in på växter i naturen. När man går
eller springer genom skogarna ser man bland annat orm
bunkar. Det är olika arter. Bl. a. kan man gå och kämpa
sig fram genom stora områden av örnbräken. Det är
långskaftade ormbunkar med en höjd av upptill metern,
där ett flikigt blad utbreder sig med en halvmeters dia
meter. De kan täcka stora områden och förkväver all an
nan vegetation under sina bladmassor.

En annan ormbunke är träjon. De bilda stora bladro
setter. Även dessa blad är flikade men lansettformade.
På baksidan av bladen finner man rundade bruna bild
ningar, de s. k. sporgömmena. Ormbunkarna är kön
lösa växter, men från sporgömmena kastas det ut spo
rer och en del av dessa rota sig i marken eller mossan
och växa ut till s. k. ammofyter, som ha könsmogna cel
ler och växer ut till en ny ormbunke. I roten av en del av

Den här ormbunken är inte den vanligaste arten. Den
kallas trattormbunke och finns på flera ställen i våra
trakter och ute i skärgården.

dessa ormbunkar finns ett ämne, som man kan ta reda
på och använda i medicinen mot binnikemask. För
många år sedan, då vi tog emot finska barn förekom
mycket binnikemask och man fick då ofta skriva ut detta
medel. Man skrev ut capsula aspidi spinalosi (växten
hette på latin spinalosi). Man skrev ut 20 - 10 kapslar
att tagas på morgonen.

Örnbräken har stora förgrenade rötter. Av dem tog
man förr tillvara ett stärkelserikt rotsocker, som ett vik
tigt näringsmedel.

Mycket är ännu att berätta från naturens underbara
värld, men det får väl vara nog nu ett tag.

John Bellander

VÄDJAN 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 Gus
tavsberg Fabriker, 13400 Gustavsberg, tel. 0766/39100 ankn. 165.

8



Tre finaler samtidigt
Bland höstens aktiviteter 1976 inom IOGT-NTO har det
varit två distriktstävlingar och en rikstävling. Den ena
distriktstävlingen "Familjedansen", var en kombinerad
dans-, lekkväll och frågetävling. "DANS-ANT"-täv
lingen organiserad av riksorganisationen med kvalifice
ring från lokalföreningarna över kretsarna och distrik
ten för att avslutas med riksfinal den 11 dec. Distriktsfi
nalerna hölls i Ekedalsskolan i Gustavsberg.

Riksfinalen var en frågetävling kombinerad med upp
gifter där medlemsvärvning och utåtriktade aktiviteter
gav särskilda poäng. Frågorna var sammanställda så att
de gav upplysning i narkotika- och nykterhetsspörsmål
och allmänna insikter inom olika områden. Segrare i
Stockholmsdistriktet blev Tollares förstalag som fick
ställa upp i riksfinalen där ett lag från varje distrikt täv
lade. Riksfinalen gick över hela landet samtidigt och alla
lag fick samma frågor och skulle besvaras inom 45 sek.
Genom telefon på kansliet i Stockholm var samtliga di-

, strikt sammankopplade så när det egna laget hade av
lämnat sitt svar kunde deltagarna höra vad andra di
strikt svarade. Stockholmslaget placerade sig som fem
ma. Riksvinnare blev Västernorrland genom Husum
laget.

I övrigt förekom underhållning och dans. Bl. a. solo-

Tollarelaget som blev distriktsmästare. Foto: Bertil
Peterson.

sång av Anna-Lena Schilt med komp av "Dans-Ant"
kapellet och naturligtvis Luciatåg.

Ett uppskattat inslag var när vinnarna i "Familjedan
sen" segerdekorerades med moccakoppar.
De olika vinnarna i distriktets friidrottstävlingar er-

höll under kvällen sina medaljer. B. P.

I Munkmoraskolan var det som syns Julspel med en stor mängd agerande.
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Foto: LeifAndersson

Vi har gått i pension
HARRY DAHLGREN t.v. är veteran och gick i pen
sion den sista november 1976. Han började redan 1925
på HPF. Harry kom över till den nya Sanitetsfabriken i
slutet av trettitalet och ingick i "järngänget" som glase
rade sanitetsgods. Det var på den tiden då tvättställ och
toalettstolar doppades i glasyrbadet och det fordrades
starka karlar för att klara av den proceduren. Harry
kom senare överpå monteringen och de sista 6 åren har
han tjänstgjort som godsskrivare. Han är gammal id
rottsman och kommer med glädje att ägna sig åt motion
och tar långa promenader runt Tjustvik bådeför- och ef
termiddag.

IRIS HOLMEN är "25-åring', hon började här 1951.
Kom till SPF och glaserade där i 15 år. De senaste JO
åren har hon arbetat som godsstämplare. Nu har hon
gått i pension och kan ägna mycken tid åt sin rara stu
ga bakom bussgaraget i Grisslinge och den egna täppan.

BIRGER KASTMAN,född 1911, gick i pension förra
året i oktober. Kom till Gustavsberg ochfabriken 1954
från Ljusdal. Har gjutit och monterat på SPF och den
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sista tiden har han varit vaktmästare i omklädnings
rummen. På fritiden åker han gärna upp till brodern i
Ljusdal och jobbarpå hans gård. Birger är också en in
tresserad jägare och deltar alltid i älgjakten i de norr
ländska hemmamarkerna.

NILS BERGQVIST ärfödd rospiggfrån Edsbro och
kom till Gustavsberg 1938. Han ingick också i ''järn
gänget" när Sanitet var ungt och bollade med tunga
sanitetspjäser och glaseradeför hand. I 30 år tillhörde
han "glaseringen" och de sista åren arbetade han på
armaturlagret.

Nisse är en flitig motionär, som tar dagliga skidturer
när vintern bjuder på skidföre. Sommarhalvåret till
bringar han i stugan i Attmar med skön utsikt över sjön
Noren.

Lycka till allesammans medfriheten och vilan, säger vi
som är kvar i arbetslivet. Vi känner att vi ochföretaget
harförlorat något väsentligtför varje trogen medarbe
tare, som lämnar oss. Er insats var betydande.



Trotjänare till pension

Foto: Leif Andersson

Vid årsskiftet gick flera av våra trotjänare i pension. På
bilden Märta Jacobsson och Gunnar Sjökvist, två verk
liga "porslinare", Märta med 42 tjänsteår och Gunnar
veteran med 50. Från att ha varit husa hos Gustaf Geh
lins pappa med många roliga minnen, kom Märta till oss
som 20-åring. Hon började som schablonspruterska på
dekoravdelningen, blev så småningom skrivbiträde, se
dermera arbetsledare och verkmästare på avdelningen.
Bland Märtas intressen märks resor och vi hoppas att
hon skall få upptäcka ännu flera delar av vår fantastis
ka värld.
Gunnar började som så många andra som springpoj

ke på HPF, kom över till gipsgjuteriet där han utbildade
sig till modellör.
Gunnar har nu tänkt sig att han på allvar skall rusta

upp och snickra på sin smålandsgård, anlagen ligger i
släkten (bror Eric finns på Snickeriet).

En annan med lång tjänst som lämnat oss är AIf Lil
jevall (tyvärr ingen bild). Alf som är stockholmsgrabb
började 1942 och har hela tiden varit laboratoriet tro
gen. I många år var han professor Stegers närmaste
man.

Vi tippar att Alf kanske gör en del djupdykningar i ke
ramisk facklitteratur när han inte ägnar sig åt familjeliv
eller promenader.

Bra försäljning i landets Konsumbutiker
Det preliminära resultatet för landets Konsumentför
eningar redovisar en försäljning på 14,7 miljarder kro
nor under 1976. Detta innebär en försäljningsökning
jämfört med 1975, på 13,6 procent och i oförändrat pen
ningvärde 2,3 procent.

Av de 25 största föreningarna svarade Kronobergs
konsumentförening för den största ökningen med 19, 7
procent. Andra goda försäljningsresultat redovisar kon
sumentföreningen Örebro med 15,5 procent och Kon
sum Västerbotten med 15,3 procent.
De 188 kooperativa varuhusen, inklusive stormark

naderna sålde för 7,6 miljarder kronor, en ökning med
14,2 procent, i oförändrat penningvärde 3,5 procent. De
13 stormarknaderna ökade sin försäljning med 17,9 pro
cent, i oförändrat penningvärde 7,1 procent.
Under året gick 8 föreningar upp i andra så att anta

let konsumentföreningar var 180 vid årsskiftet.

Medlemsantalet ökade med 42.000 medlemmar net
to. Största procentuella ökningen av medlemsantalet ha
de Konsumtionsföreningen i Veberöd med 16 procent.
Det totala antalet medlemmar i konsumentföreningarna
var vid årsskiftet 1.842.955. Varje medlem handlade för
i genomsnitt 7.970 kronor under 1976.

LEIF LEWIN
ny VD i OK-förbundet
Leif Lewin, 40, utsågs på onsdagen av OK-förbundets
styrelse till verkställande direktör i OK-förbundet. Han
tillträder befattningen den 1 juni 1977. Lewin efterträ
der nuvarande VD Harry Holmberg som vid halvårs
skiftet avgår med pension.
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900 ÅR
I GUSTAVSBERGS FABRIKER

Årets 25-åringsfest har firats under tradi
tionsenliga former. Med underhållning på
Teatern, festmåltid i Kristallsalen och mu
sik och dans till midnatt. Kl. halv ett är det
dags för uppbrott.

"Bekantas bekanta", en ungdomlig pop
grupp, spelade och ackompanjerade sånga
ren Pierre Isaksson. Trollkarlen Bertilo för
vände synen på oss med sina trick och skö
na Marianne assiterade. Bertilo lockade upp
Sven Kagestad på scenen och han agerade
som fisken i vattnet.

Så serverades festmiddag. Bo Broms och vi
alla hyllade jubilarerna och Wille Karlsson
tackade. Torsten var som vanligt i fin form
för historieberättande. Vi sjöng dom gamla
kära sångerna och dansen gick till "Bekan
tas bekantas" musik till midnatt.

1972 firades dom första 25-åringarna. Det
var Ruben Edqvist, som kom på att vi kun
de ju göra som KF, fira våra 25-åringar.
Och i år var det alltså den sjätte festen.

jobbat här 25 år i följd - och många av dom
naturligtvis mycket längre. Under åren har
siffran varierat omkring 30 och 40. I år var
det 36 trofasta, som jobbat tillsammans 900
år. Och slår man ihop alla hittillsvarande 25-
åringar är dom 413 stycken.

ÅRETS JUBILARER:
Thorvald Andersson, Ulla-Britt Andersson,
Roland Biberg, Karin Box, lngegerd By
lund, Gunnar Ekström, Sture Engstrand,
Dagmar Eriksson, Rolf Eriksson, Sven Fall
stig, Billy Forsberg, Gunnar Gustavsson,
Adolf Hampl, Emmy Hansson, Nils Hede
lius, Iris Holmen, Göran Johansson, Märta
Johansson, Sven Kagestad, Wilhelm Karls
son, Ingrid Larsson, Sonja Lindgren, Gun
nar Lundberg, Rune Lundqvist, August
Mauder, Anna Mörtl, Anton Mörtl, Gun
borg Nilsson, Sune Nilsson, Kurt Olsson,
Maija Olsson, Walter Priich, Maria Sa
muelsson, Allan Sjögren, Gösta Södergren,
Kjell Thelberg.

Foto: LEIF ANDERSSON
Första gången var det 193 personer som Layout: JAN CALDERON







JULKUL PÅ KERAMISKT CENTRUM
Den 4 december var hela Keramiskt Centrum öp
pet mellan kl. 11 och 16för "Julkul". I Blå Blom
rummet kunde man köpa julklappar. Skålar och
ljusstakar och mycket annat. Bengt Berglunds sig
nerade emaljer fanns också där.
I verkstaden utanför Blå Blomrummet varfullt med
barn och mammor och pappor och mor- ochfarför
äldrar, som fick dreja och knåda lera. Ja, det var
väl mest barnen, som var aktiva med den mjuka
leran och dom äldre som stolta och nyfikna be
skådade konstverkens födelse. Porslinsmålningen
var också i Juli gång hela tiden.
Anders Dolk hjälpte drejarna och Margareta Hen
nix bakade lerpepparkakor tillsammans med bar
nen. Fernando Groselli hade ocksåfullt sjå hela ti
den med porslinsmålningen. Det var en aktiv och
stimulerande stämning i verkstaden ända till den
sista minuten. 100-tals barn var där och var lyckli
ga och allvarliga i sitt julklappsjobb, som dom
knappast ville lämna. Efter bränningen.fick dom se
dan komma hit och hämta sina alster.
I filmrummet på VVS-avdelningen visades filmer
för barnen nonstop och där var ocksåfullt hela ti
den. Vattenspelet, som visar vattnets gång, var ock
så en spännande lek att sepå och att blaska i. Åka i
plastbil var också mycket roligt.

Kaffe, saft, kakor och bullar kunde man dricka och
äta i Cafe Gustavsberg, som varfullt av besökare i
en jämn ström.
Så kom Scenstudions stjärngossar och flickor och
Judas medpungen och sjöngjulsånger i Cafeet och
i Kyrksalen kunde man se derasfina "Dan Anders
sonafton".
Tre musikanter från Värmdö musiksällskap gick
runt och spelade.
Agneta Ubbe ledde Gustavsbergskören som sjöng
bl a Adolf Fredrik Lindblads "Över skogen över
sjön" och KnutHåkanssons "Musikanter" med text
av Samuel Columbus, en 1600-talsskald. Taube och
Bellmanfanns ocksåmed naturligtvis. Och "Majpå
Malö" och "Svinstaskär"fick vi alla vara med och
sjunga.
Det var Informationsavdelningen som stodför "Jul
kul" med hjälp av Ebba Ahlkvist och Acke Eriks
son.
Ja, det var en trevlig söndag med uppåt 700 besö
kare som tycktes trivas och ha roligt.

Foto: LEIF ANDERSSON
Layout: JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS

Konsum/Domus
• Vi har nu gått en bit in i det nya året. I skrivande stund
saknas fortfarande betydande bitar i redovisningen av
det fullbordade året. En bit kan vi redan nu avläsa och
det är säljutvecklingen.
Föreningens samlade försäljning 1976 uppgår till drygt

83,3 milj. kronor vilket innebär en ökning med drygt 8, 7
milj. kronor eller 11, 7 %. Den uppnådda säljnivån inne
bär att vårt budgeterade mål överskridits med 0,86 milj.
kronor. Detta är vi synnerligen tacksamma för och ger
oss anledning att vara nöjda. Föreningens största sälj
enhet, varuhuset Domus, har under året passerat 60-mil
jonersgränsen. Det uppnådda talet på 66, 7 milj. kronor
ligger nu inte så långt ifrån 70-miljonersnivån.
Jämför vi vår säljutveckling med det kooperativa riks

medeltalet synes vår relativa ökning ligga en aning läg
re. Tar vi i beaktande de stora ingrepp som skett genom
om- och tillbyggnaden av vårt varuhus med åtföljande
störningar i försäljningen av betydande mått, kan med
fog sägas att vi klarat oss bra.
Den investering som nu skett i varuhuset är baserad

på ett under senare år framväxt krav på åtgärder som
voro nödvändiga om vi ska kunna bedriva vår verksam
het på ett sätt som motsvarar de krav som idag ställs ur
hälsovårds-, arbetsmiljö- och flera andra tungt vägande
synpunkter. Vad vi åstadkommit tror vi är en bra och
ändamålsenlig lösning som kan utnyttjas ett betydande
antal år. Den har skapats till gagn och nytta för alla vå
ra medlemmar/konsumenter. Självklart får vi inget gra
tis. Finansiellt har vi genom den ekonomiska uppbygg
nad som skett tidigare år kunnat klara en hel del med
eget kapital. Fortsättningsvis är det också mycket vär
defullt att våra medlemmar spar mesta möjliga på med
lemskontot och därigenom ytterligare stärker vårt obe
roende av främmande kapital. Driftsmässigt får vi ett
ökat kostnadstryck i form av ökade hyres- och avskriv
ningskostnader och andra driftskostnader. Det år som

gått kommer att drabbas av flera kostnadsposter av en
gångskaraktär. Ännu har vi inte kommit fram till årets
bokslut, men vissa spår får vi nog räkna med framträ
der i detta. Vi hoppas kunna göra ett bokslut, som med
beaktande av allt vi åstadkommit, ska visa ett rimligt ut
fall.

Föreningens verksamhet
med årets bokslut kommer att presenteras närmare i
verksamhetsberättelsen som i likhet med flera tidigare år
utsändes till medlemmarna per post någon vecka före
stämmorna. Årets distriktsstämmor blir i mars och för
eningsstämman i april. När de definitiva dagarna äro
fastlagda, kommer detta att meddelas i bl. a. vårt flyg
blad.

Återbäringen kommer som vanligt att utsändas över
KF:s datacentral och beräknas kunna ske i månadsskif
tet april/maj.

Det nya året 1977
Framför oss har vi det nya året med alla dess möjlighe
ter och förutsättningar. Vi har nyligen fått registrera en
fin säljutveckling och den säger vi gärna en god fortsätt
ning till. Säljutvecklingen styrs av våra medlem
mar/konsumenter. En fortsatt och vidgad uppslutning
från dessa kring vårt KONSUMENTÄGDA FÖRE
TAG ger ökade möjligheter att väl utnyttja de kostna
der som verksamheten kräver. Därigenom skapas ock
så en god fortsättning för ett gott ekonomiskt utfall i vår
förening, vilket kommer våra medlemmar till del.

Låt oss göra en bra förening ännu bättre. Detta gör vi
genom att slå vakt om alla våra inköpsställen och sti
mulera alla som inte redan använder den konsument
ägda föreningen, att i fortsättningen göra detta.

Tillsammans kan vi därigenom visa att det LÖNAR
SIG ATT HANDLA KONSUMENTÄGT!

PAN

HÅLL NATUREN REN
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Bandyn kämpar vidare
Bandyn är ju en vintersport, som har gamla fina anor i
Gustavsberg. Just nu kämpar laget hårt för att behålla
sin plats i div. Il och nu ser det ut att gå vägen. Sönda
gen den 30 januari vann Gustavsberg mot Hagalund
med siffrorna 4-1. Kåre Björck, som efter sin skada
kommit åter i målet förstärkte laget, Leif Fredblad, Ben
ny Sjödahl och Håkan Olsson stod för de 4 målen och
enligt expertisen var Göran Viberg bäst på plan.

På bilden är Leif Fredblad intensivt uppvaktad av
IFK:are i en tidigare match, även den på hemmabana.

Keramiskt Centrum
visas endast på beställning. Ring Besöksverksamheten,
AB Gustavsbergs Fabriker tfn. 0766/391 00. Inom fab
riken 324.

Gustavsbergarens
redaktion

har flyttat tillbaka till sina gamla lokaler i Gula Konto
ret, östra gaveln, tredje våningen, ingång till höger.

ANKARNYTT återfinns i samma lokaler.

Värmdö Kommun
bibliotek

Öppethållningstider:
Måndag tom fredag kl 10.00-20.00.
Sagostund för barn mellan 4-7 år
måndag och onsdag kl 10.00-11.00.

Sagostundför daghems
och lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 10.00-11.00.

Vart kan vi fly
Så ej heller vindars ljuva smek,
vågors lek,
kan kupa sina händer
över själens boning.
En fågels röst,
en hand som sträcks
ut i gryningsdunklet.
Var är händerna,
som vill möta
fågelns ensamma tonstrå.

Vart kan vi fly,
från stressens hammarslag,
undanträngande
fågelns mjuka stämma

vilken söker gripa
den trevande handen,
föra upp den
till fridens platå.

Hyllan för själens boning
där vindens viskningar,
vågors mjuka lek,
ger försoning,
mot evighetens
skeva fotsteg - ibland.
Hyllans fasthet
höjer sin hand
över förgängligheten,
över själens
boningsökande.

OWE KINELL
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Något om Värmdö •
1 gamla tider

Ur ett föredrag av GUNNAR WAHLBERG 1928

Värmdö historia går långt tillbaka i tiden. En del fynd vi
sar att Värmdö var bebyggt redan under stenåldern.
Rikare fynd har gjorts från brons- och järnåldern. Det
finns järnåldersgravfält vid Skägga, Myttinge, Norrnäs,
Södernäs, Prostgården, Väsby, Hemmesta m. fl. ställen.

En del utgrävningar gjordes i slutet av 1870-talet och
man fann då lerurnor med brända ben, diverse föremål
av järn, brons och glas m. m.

Vid början av vår tideräkning fram till 500-talet har
en segelled gått fram från Brevikssundet genom Såg
träsket, Tunaträsket förbi Tuna och Hemmesta till Tors
byfjärd. Tuna tycks ha varit mötesplatsen för yttre och
inre skärgården, en viktig handelsplats samt även offer
plats. På Värmdö finns endast en runsten, nämligen vid
Väsby.

Stensättningar och stenkummel finns på flera ställen
t. ex. vid Vårholma och Ängsvik.

I Värmdö kyrka finns de vackra gravkoren där ätterna
Fleming och Bagge har gravsatt sina stormän och deras
närmaste.
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I gamla urkunder från medeltiden kan man återfinna
namnen på de flesta av nu befintliga gårdar på Värmdö
som Skägga, Norrnäs, Siggesta, Ävlinge, Väsby, Vret
land, Skärmarö, Kalvandö, Torsby, Vik, Hemmesta,
Älvsby (Ulfsby), Nora, Tuna, Fagerdala m. fl. Redan på
den tiden började stormanssläkter bosätta sig härute. Vi
finner namnen Lilje, Snakenborg (Bååt), Fleming,
Stjernsköld m. fl. Det sägs att i gamla tider funnits klos
ter i Siggesta och Norrnäs och det berättas om en under
jordisk gång som skall ha funnits mellan dessa. På Sig
gesta utpekas den gamla källarbyggnaden som en läm
ning av klostret.

Lämna vi medeltiden och kommer in på den nyare ti
den 1500-talet och 1600-talet, återfinner vi namnen på
inte mindre än 3 riksamiraler somjordägare på Värmdö,
nämligen Jakob Bagge, Klas Fleming, Erik Ryning. Ja
kob Bagge, född 1502, tjänade med utmärkelse Gustav
Vasa i Greve- och Dackefejderna, samt senare Erik XIV
i kriget mot danskarna. Jakob Bagge var skaparen av
Sveriges sjömakt under denna tid. Han besegrade dans
karna vid Bornholm, förde flottan i den oavgjorda stri
den med de danska mellan Gotland och Öland. Den 31
maj 1554 kom han i strid med en överlägsen dansk-lybsk
flotta och hans amiralsskepp Mars eller Makalös, fö
rande 173 kanoner och 800 mans besättning, sprang i
luften och Bagge blev fången. Efter krigets slut, då Bag
ge blev frigiven, blev han kommendant på Stockholms
slott och dog 14 januari 1577 samt gravsattes samma år
i Baggeska gravkoret i Värmdö kyrka.
Jakob Bagge var ägare till Bo, Siggesta och Tyringö

m. fl. gårdar på Värmdö, vilka han troligen erhållit i för
läning av Erik XIV. Vid hans död ärvdes Siggesta av so
nen Johan Bagge och Bo av sonen Jakob Bagge d. y.
Johan Bagge var gift två gånger, första hustrun var Mär
ta Eriksdotter-Soop och andra Margareta Ikorn. Johan
Bagge och hans båda hustrur ligger begravna i Bagge
ska gravkoret och deras bilder finns på det vackra grav
monumentet.
Den andra riksamiralen, som var jordägare på Värm

dö var Klas Fleming, skaparen av Sveriges flotta under
Gustav Il Adolfs tid. Det var genom gifte med Anna Gö
ransdotter Snakenborg som Klas Fleming blev ägare till
Norrnäs 1618. Sedan Anna Snakenborg dött 1637 gifte
Fleming om sig 1638 med friherrinnan Helena Bjelke,
änka efter riksdrotsen Magnus Brahe. Helena Bjelke
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jämte hennes styvdotter och styvsondöttrarna Anna och
Helena-Kristina samt jungfru Margareta Silversparre
drunknade utanför Tynningö vid färd från Stockholm till
Norrnäs år 1651. Klas Fleming, född 1592, blev 1625
riksråd och 1630 amiral samt 1634 överståthållare i
Stockholm. Han kämpade 1644 i juli mot danska flot
tan under Kristian IV och i striden, som blev oavgjord,
sårades denne, vilket skildras i danska folksången. Sven
ska flottan löpte in i Kielerbukten och där träffades Klas
Fleming ombord på sitt amiralsskepp den 26 juli av en
förflugen dansk kula och dog efter ett par timmar. Hans
lik fördes över till Sverige och gravsattes i Flemingska
gravkoret där vi ännu kan se hans praktfulla kista. Efter
Klas Flemings död ärvdes Norrnäs av sonen Lars, som
föddes där 1621. Lars Fleming som med tiden blev riks
råd, utmärkte sig i striden med ryssarna i Östersjöpro
vinserna och försvarade tillsammans med överste Ung
er i tio veckors tid med 600 man staden Dorpt mot
18.000 ryssar. Lars Fleming ligger även begravd i Fle
mingska gravkoret i Värmdö. Vackra epitafier är upp
satta över såväl Klas som Lars Fleming.
Den tredje riksamiralen, som också varit jordägare i

Värmdö är Erik Ryning, som med flottan eskorterade
Gustav II Adolfs lik, då det överfördes till Sverige från
Tyskland. Även han kämpade mot danskarna. Erik Ry
ning ägde en tid Lemshaga.

En fjärde storman bosatt på Värmdö var Erik Dahl
berg. Han ägde i slutet av 1600-talet Siggesta. Hanlig
ger begravd i Turinge kyrka i det vackra gravkor han
där själv låtit uppföra.

Bland vackra mangårdsbyggnader, som ännu finns
kvar från storhetstiden är de på Lemshaga och Väsby.
Lemshaga är äldst och har en synnerligen ståtlig portal.
Huvudbyggnaden på Väsby är antagligen byggd ef

ter ritningar av Tessin d. ä. Ännu för något årtionde se
dan fanns vackra gyllenläderstapeter kvar från 1600-
talet samt vackra medaljonger, infällda i väggarna i sa
longen, målade av Ehrenstral.
Gårdarna på Värmdö har sedan storhetstiden bytt

ägare många gånger. De gamla släkterna är borta och
nya har tillkommit. I detta sammanhang kan nämnas ett
par gamla släkter, som ännu bor på sina släktgårdar i
Boda. Släkten Ultin härstammar från Ultuna eller Ullen
tuna by i Skeppstuna socken och kom troligen till Värm
dö på 1600-talet. Stamfadern var rusthållaren Bengt Jo
hansson i Ultuna. Han hade tvenne söner, Johan och
Bengt, av vilka den förra blev kornett vid Kungl. Livre
gementet och den senare prost och kyrkoherde i Öster
götland.

Kornetten Johan Ultin, född 25 maj 1562, var till
sammans med flera av sina 8 söner med i 30-årig kriget,
blev sårad och fången vid Leipzig 1631 och var fången i
18 år. Trots sina svåra sår och den hårda fångenskapen

Lemshagas historia börjar på tidigt 1600-tal. Riksami
ralen Erik Ryning ägde slottet under Gustav Il Adolfs
regering.

levde han ända till 1672 och hade ända in i det sista en
god hälsa. Han var således 110 år vid sin död. Antagli
gen var det en av dennes 8 söner som först kom till Boda.

Ryktbara personer har bott här även i senare tid.
Bland andra den s. k. Siggestabusen, ryttmästare von
Scheven på Sund som på mödernet härstammade från
Erik Dahlberg.

Ryttmästare von Scheven ägde Siggesta under förra
delen av 1800-talet och hans namn har gått till eftervärl
den i samband med tänkaren och skalden Jonas Love
Almqvists tragiska öde och nämns som en arg procen
tare i vars klor Almqvist åldrats. Helt visst var dock rytt
mästare von Scheven betydligt bättre än vad ryktet ve
lat göra honom till. Han var i ungdomen en glad, galant
kavaljer och var en genommusikalisk människa, som
kunde bli rörd till tårar, då han hörde vacker musik. Sig
gesta älskade han och där ville han ha sin grav. Han äm
nade också uppföra ett masoleum på en holme i Sigge
staträsket men verket blev aldrig fullföljt och lämningar
finns i form av ett stenröse: Holmen kallas i folkmun för
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"busens holme". Ryttmästare von Scheven gravsattes i
Baggeska gravkoret i Värmdö kyrka. På äldre dagar var
han bosatt på Helgeandsholmen i Stockholm i ett av de
gamla husen, som fanns intill dåvarande Kungl. slottet. I
tamburen till sin våning hade han sin likkista, förfärdi
gad av koppar, uppställd under många år. När "Sigge
stabusen" dog, fördes han i sin kopparkista på båt till
·Stadsvall, varvid järnbärare från Stockholm buro kistan
upp till kyrkan.

I början av 1830-talet var Elias Sehlstedt, då ung stu
dent, informator på Siggesta för ryttmästarens söner.
Mycket musik idkades där på den tiden och än finns i
förvar en gammal vacker luta, som ofta användes.

En dikt från denna tid, följer här. Dikten är ganska ty
pisk för Elias Sehlstedt.

På Värmdöns sköna strand
Vi ha så roligt allt ibland
På Lemshaga, Beatelund och Wik och Wik
På Hemmesta och Gustafsvik och Kil och Kil
På Norrnäs, Väsby Saltarö
prästgårdarna och Sund.
Varpå känns ön igen?
Jo du skall känna den
på redlighet och gästfrihet och frid och frid.
På hjärtlighet och munterhet och flit och flit.

På vänskap, kärlek, vin, musik
Trekarl och politik.
Säg mig tillståndet då!
Du det skall höra få.
Jo, herrarnas de driftiges, är sunt, är sunt
Och fruarnas, de älskvärdas, är runt, är runt
och flickor, ack! det har vi där
Gudomlig, mon cher.
Men är din teckning sann?
Ja, sann till minsta grand.
Jag därföre ej tar transport förrän, förrän
Bror Charon hämtar med sin slup mig hän, mig hän,
Men då tar jag ombord en bål
och dricker Värmdöns skål.

I början av 1800-talet bodde hos överstelöjtnant von
Scheven på Sund en gammal fröken Cronhjelm, ett stort
original. Hon gick helst klädd i mansdräkt, grön jaktko
stym, var road av jakt och var god skytt. En gång stod
gamle överstelöjtnanten på gården vid Siggesta och rök
te sin pipa. Då kom fröken Cronhjelm med sin bössa på
axeln upp för allen och såg en flock sparvar på gårds
planen vid Schevens fötter. Hon blev ivrig att få krams
fågel, lade an och sköt, bytet blev gott men Scheven und
gick med nöd att bli träffad. Detta blev gummans sista
jakt. Överstelöjtnanten blev så förargad över tilltaget, att
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han aldrig mer tillät gamla fröken att bära bössan, helt
visst till stor saknad och sorg för henne. Det sägs att hon
efter detta aldrig mera var sig riktigt lik.
Ett annat gammalt original, som bodde på Värmdö vid

denna tid var "Finska fröken" på Vretland. Det berät
tas en lustig historia om henne. En dag skulle ett par
unga kavaljerer från Sund, en herr Adlerberg, släkting
till von Schevens, samt en hovjunkare, von Brynolf göra
sin uppvaktning hos henne på Vretland. När de kom,
höll hon just på med att gödsla sitt lökland. Hon gick
och spridde ut gödsel, som hon bar i förklädet. På den ti
den var det sed att herrarna kysste damer på hand då de
hälsade. De uppvaktande herrarna blev något betänk
samma, då de såg vad fröken höll på med och detta
märkte hon. Då spottade hon i handen, torkade den på
förklädet, räckte fram den till hälsning sägande: "Si så,
pussa nu då!". Hur herrarna gjorde förmäler inte histo
rien.

År 1520 under kampen mot danskarna hade några
danska fartyg kommit upp i Prästfjärden och landsatt en
del soldater och det kom till strid omkring kyrkan, på
kyrkogården samt t. o. m. inne i själva kyrkan. Värmdö
borna avgick med segern och danskarna flydde till far
tygen.

År 1719 härjade ryssarna våra kuster och Värmdö
blev ej förskonat. En avdelning ryssar landsteg vid Sund
och brände gården. Meningen var att fortsätta härj
ningståget inåt Värmdölandet, men Värmdöborna satte
sig till motvärn mellan Sund och Siggesta och lyckades
mota ut ryssarna till deras galärer, som låg i Sundsvi
ken. Minnen från denna tid är helt visst "ryssgravarna"
vid Sund. Antagligen var det vid samma tid som några
ryska galärer sökte tränga sig fram till Siggesta genom
Edslösaviken, men även här måtte de stött på starkt
motstånd vid Korsnäset. Ännu i dag kan man vid låg
vatten se lämningar efter tre ryska galärer, som blev
sänkta här. Det påstås att tre kanonkulor som förvaras
på Norrnäs, härleda sig från ryssarnas besök.

År 1812 skulle beväringsförordningen genomföras i
riket. Värmdöborna opponerade sig mot detta. Dåva
rande kronprinsen Karl Johan reste då ut till Värmdö,
stämde möte med allmogen vid tingshuset intill kyrkan
för att läsa lagen för dem. Kanonslupar låg på Präst
fjärden med kanonerna riktade mot tingshusbacken. Då
Värmdöborna var trotsiga, yttrade Karl Johan i vredes
mod att männen på Värmdö ej var värda bättre än att gå
klädda i kjolar, allesammans. Straffpredikan måtte ha
tagit skruv. Kronprinsen blev så småningom blidgad och
efter mötet tog han in hos prosten Blomberg, där han åt
middag, varefter han beundrade en hel del vackra bro
derier, som utförts av döttrarna i huset och det sägs att
humöret var gott.

Värmdö hade till i slutet av 1910-talet sin egen "tings-



I Farstaviken, strax öster om östra Ekedals gamla brygga låg omkring sekelskiftet denna sjöbod med brygga och
ställningarförfiskenät. Här arbetadefiskare, anställda avfabriken. Gamla gustavsbergare minns namn, som Ny
kvist och Lindblom.
Fartyg lågförr ofta infrusna i viken tills isen gick upp och de kunde söka sig ut påfriare vatten. Vi hoppas här på
Gustavsbergaren, att äldre personer som har minnen att berätta från den här stranden ger sig till känna.

Något om Värmdö ...
plats" i tingshuset bredvid kyrkan. Hit hörde i äldre ti
der särskild arrest och utanför denna en spöpåle. Utan
för kyrkdörren fanns den s. k. stocken, i den sattes för
brytare till allmän beskådan. Dessutom fanns i kyrkan
en skampall. Vidare fanns på Värmdö en avrättnings
plats vid Stickelsberg på Småris ägor. Den sista som fick
slita spöstraff på Värmdö var en här ute ökänd tjuv
"Kalle Mas" eller som han egentligen hette Karl An
dersson.

De sista som avrättades på Värmdö var två skär
gårdskvinnor, hustru Lindgren och hustru Blomros. Den
förra hade med den senares hjälp med gift tagit livet av
sin man och senare också av sin dotter.
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Hemmesta-skolan
en skön miljö

Hemmestaskolan är nu klar att ta hand om ca 500 hög
stadieelever. Här har man återgått till systemet att klas
sen ska ha eget klassrum, för dom flesta ämnen, och eget
uppehållsrum. Detta kallar man idag för hemvistskola.
Naturorienterande och tekniska ämnen har man, lik
som slöjd och teckning bl. a. i specialsalar.

Matsal och cafeteria finns i bottenvåningen. Och där
har man gjort det särskilt ombonat och hemtrevligt. I
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T. v. en titt in i den nya matsalen med cafet. Det är in
vigningsdags, det är den första måltiden. Här serman
ett fint exempel på intressant arkitektur, som är långt
ifrån enformig och steril.

Och på övre bilden är det rektor Arne Jansson och till
synslärare Olle Nordgren som tar sej en tur med den nya
städmaskinen i den stora idrottshallen och skolstyrel
sens ordförande Yngve Nyström, som ser belåten ut.

cafet finns trivsamma vrår att koppla av i. God belys
ning, ljudisolering och växter gör mycket för trivseln i
hela skolan. Fyra ljusgårdar låter dagsljuset komma in i
skolan och en av dom går ända ner till bottenplanet.
En sporthall med 800 kvm yta, med planer både för

handboll, basket, volleyboll, badminton och tennis, tar
emot inte bara högstadieeleverna utan också mellan-sta
diet i Hemmesta och är en fin tillgång också för allmän
heten. För utlåning till allmänheten svarar fritidsförvalt
ningen.
Kommunbiblioteket finns också inbyggt i högstadie

skolan. Det kan både elever och allmänheten använda
sej av. (Huvudbiblioteket finns i Gustavsberg och filialer
också i Björkås, Djurö och i Brunn, Ingarö.)

Byggherre har varit Värmdö kommun genom Cen
trala byggnadskommitten. Byggledare: byggnadsingen
jör Sune Englund. Beslutande instans: Värmdö kom
munfullmäktige. Arkitekter: Arkitektgruppen Geijer
Hamrin-Martinsson, Stockholm. Planlösningen har
gjorts av arkitekten i samråd med skolans referens
grupp och skolstyrelsen. Färgsättningen av arkitekten i
samråd med skolans referensgrupp och representanter
för Hem och skolaföreningen. Inventarier och övrig ut
rustning, Skolstyrelsen, efter förslag från skolans refe
rensgrupp. Handläggare: tillsynslärare Olle Nordgren.
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•1 Gustavsberg
Tandvårdskris

Det var längesen vi hade så ont om tandläkare, som vi
har just nu i Gustavsberg. Folktandvården har stängt sin
akutmottagning i brist på tandläkare tills vidare och
Martin Brännström, vår tandläkare vid Terrassen i
Hästhagen sedan 25 år, lämnade Gustavsbergsmottag
ningen den I februari. Martin Brännström, som dokto
rerade 1962 har sedan 12 år en forsknings- och lärar
tjänst på halvtid vid Tandläkarhögskolan och har skött
våra tänder här ute 8-10 timmar per vecka. Gunilla
Johnson som haft praktiken i 10 år har arbetat 30 tim
mar per vecka, har också doktorerat och har slutat för
heltidstjänst på odontologie klin. i Huddinge. Praktiken i
Hästhagen står vid det här laget utan tandläkare. Nu
hoppas vi på Hannus Estra, t. v. på bilden, som gärna
tar över praktiken omedelbart om han får dispens av
landstinget.

Vi tackar varmt Martin Brännström och Gunilla
Johnson för ett gott arbete här ute och önskar välkom
men åt Hannus Estra, som just när tidningen gick i tryck
fick klarsignal från landstinget.

Martin Brännström i praktiken i Hästhagen, t. h. med
sin efterträdare Hannus Estra. Vem patienten är - gis
sa den som kan?

Nationalmuseum
Preliminärt utställningsprogram 1977

DAVID KLÖCKER EHRENSTRAHL den svenska
stormaktstidens målare t. o. m. den 28/2.
OM MÅLERIETS HISTORIA ett introduktionsrum
för museets målerisamling, mitten av februari.
EDGAR BÖCKMAN - keramisk pionjär. Hushålls
gods och individuellt stengods, 15/2-27/3.
UNGA TECKNARE museets årliga pristävling tillba
ka igen efter uppehåll, 19/4-30/5.
KONSTHANTVERK UNDER 25 ÅR, ett apropå till
ett jubileum hos Konsthantverkarna, förening upa,
3/5-31/8.
AKTUELL ENGELSK KERAMIK i samarbete med
British Council, 13/9-16/10.
RUBENS OCH HANS SAMTID, ur Nationalmuse
ums samlingar av måleri och teckning. Höstens stora ut
ställning med anledning av Rubens 200-årsjubileum.
Museets årsbok får samma tema, 15/10-början av
1978.

KONST OCH MODE illustrerar den europeiska mode
dräkten från 1400-talets slut fram till 1930-talet så som
den avspeglas i samtida konstverk.
KUNGENS GÅVA från Östasiatiska museet, öppnar
18/2.

Föreläsningsserier:
LÄR KÄNNA NATIONALMUSEETS SAMLING
AR, i samarbete med Kursverksamheten. Sex tisdags
kvällar kl. 19.00 med början den 15/2.
ROKOKO OCH GUSTAVIANSKT, i samarbete med
Medborgarskolan. Tre kvällar på Nationalmuseum, en
kväll på Stockholms Slott, Kungl. Husgerådskamma
ren. Tisdagar kl. 19.30 med början den 15/2.

Nationalmuseum är öppet alla dagar 11-17, tisdagar
kvällsöppet till 21. Större utställningar kvällsöppna även
torsdagar till 21.
Restaurangen har öppet alla dagar 11-16, tisdagar
11-20. Vid större utställningar även torsdagar 11-20.
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MÖLNTORPSGLIMTEN

Konstruktionschefen, ingenjör Junot Nilsson t h, tackar
Allan Velander.

Med en blomsteruppsats avskedshyllades Lars Lund
berg t h av fr v Bertil Johansson SIF, Evert Stillman
Metall och Rainer Sandvik SALF.
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Fritidsklubben
GMB-klubben svarade åter för att Lucia värdigt firades
på fabriken, varvid idel mölntorpsflickor - med Anneli
Thurby i spetsen, framförde ett uppskattat program. Vid
samma tillfälle förrättade konstsektionen sin årliga ut
lottning av konstverk bland de drygt ett hundra med
lemmarna. I följande turordning valde de lyckliga vin
narna: Kjell Thurby, Kjell-Åke Inerud, Aimo Lato
nummi, Pierre Thorsen, Reijo Ojala, Arne Westman,
Artur Strandberg, Håkan Johansson, Lars Johansson,
Markku Kuuttinen, Alf Blomkvist, Marti Pokela, Kurt
Thurby, Roger Sandberg, Börje Johansson, Ingemar
Wall, Sven Larsson, Pirjo Ehnlund, Esko Pokela, Ralf
Öster, Ingvar Widell, Hans Gustavsson, Esko Mylläri,
Stig Andersson, Nils Rosenlöf, John Ehnlund, Börje
Karlsson och Birgitta Persson.
Julfesten för barn och vuxna gick av stapeln i Kol

bäck den 9 jan. med stor tillslutning. Långdans kring
granen, förfriskning, besök av såväl trollkarl som giv
mild jultomte ingick i det populära programmet.

Pensionär I
Verktygsarbetare Allan Velander avslutade vid årsskif
tet den anställning han påbörjade den 18 okt. 1925! Un
der sina drygt 51 år på fabriken har han givetvis hunnit
syssla med åtskilligt. Första jobbet var som hjälpare till
förtennarna, sk spånpojke, vid tillverkning av skopor,
silar, smörkärnor, flaskor mm. Medhjälp vid tillverk
ning av strykjärn och spiralborrar för handdrift. Till åt
skilliga tusental av den så populära "Mölntorps
pannan" har Velander såväl tillverkat pipen som utfört
den invändiga slipningen. En följd av år sköttes en s k
skruvpress med bl a olika bockningsarbeten. I början på
50-talet blev Allan verktygsuppsättare i pressavd. De se
naste femton åren har tillbringats på verktygsavd. där
allroundkunnandet kommit väl till pass.

Under fritid har intresset för idrott varit det domine
rande. Aktivt bl a som klubbsäker halvback i Möln
torps IK :s bandylag på 30-talet. Framgångsrik även
inom skärmletarskrået, sedermera även sekreterare i ori
enteringssektionen i 18 år!

I övrigt är den sportige veteranen ungkarlslivet tro
gen, vilket inte hindrar till en svängom på dansgolvet vid
tillfälle. Ledning, kamrater och fackklubb avtackade den
omtyckte pensionären som, uppväxt i Mölntorp, nume
ra är bosatt i Kolbäck.



Pensionär Il
Vår platschef sedan år 194 7, Lars Lundberg, lämnade
vid årsskiftet sin tjänst efter 37 år i företaget. Efter stu
dier vid Tekniska Högskolan - varvat med praktiskt ar
bete i vår fabrik - erhöll den nyexaminerade bergsin
genjören anställning här 1939. Den första väsentliga
uppgiften gällde dock inte produktion i rostfritt mate
rial: Krigshotet krävde möjlighet till evakuering av lan
dets befolkning, varvid konstruktion och tillverkning av
skyddsrumsdörrar måste igång snarast! Sedan har rost
fritt alltmer kommit i förgrunden, varav diskbänkar nu
mera utgör huvudandelen c:a 80 %.

Lars Lundberg, som i väntan på slutförd omorgani
sation inom Gustavsbergsgruppens ledning stannat ett
år "på övertid", uppger att arbetet varit lärorikt och triv
samt. Vilja till samarbete har visats på alla nivåer.

JUNIOR-DM
I TENNIS
gick i 410 matcher med 500 deltagare mellan 2 och 9 ja
nuari. 5 banor i Björknäs sporthall, Myrsjö tennistält
och i vårt tält på Ekvallen var upptagna av kommande
stjärnor. Arrangör var Orminge LTK, Gustavsbergs TK
och Boo KFUM. Bland vinnarna fanns Tomas Jacobs
son, 16 år från Trollbäckens Tennisklubb, som vann
över KLTKs Tomas Ollestad, som tillhör en av stor
klubbarna. Och Lena Sandin, Trollbäcken, besegrade
Lena Jacobsson från SALK, också en sk storklubb. Att
nacka- och värmdöspelarna hade det svårt mot spelare
med större tillgång på övningsbanor är klart. Men med
eget tennistält hoppas vi på bättre och bättre resultat.

På bilden fr. v. Martin Nilsson, SALK, tvåa i klass Il,
Kent Kärnbäck, Tullinge TK, etta i samma klass, Il C
Bäckman, SALK, tvåa i klass nio och Jörgen Windahl,
SALK, som vann samma klass.

Allmänhetens åktider
på Konstisbanan:
Onsdagar kl 17-19

Lördagar och söndagar 13-15

Allmänhetens åktider
på Naturisbanan:

Se anslagstavlan vid Ekvallen.

Den nyblivne pensionären, som blir orten trogen,
kommer väl närmast att fördjupa intresset för bygdens
historia. Han anser att det skrivits alldeles för litet om
den industriella verksamhet, som här förekommit sedan
Gustav Vasas tid, vilket förhoppningsvis så småningom
kan resultera i en historisk mölntorpskrönika. Förutom
läsintresset, inte minst inom geologin, torde också en och
annan tur till Härjedalsfjällen hinnas med. Den avhållne
disponenten blev sista arbetsdagen vederbörligen av
tackad av företrädare för företaget, personal och fack
organisationer.

Nyfabriksledare
I och med Lars Lundbergs avgång har vid årsskiftet
Torbjörn Schön tillträtt platschefsbefattningen i Möln
torp. L Johansson

STÖD UTAN GRÄNSER
Kooperationens
U-landsarbete
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1977
1/1

4/1

8/1

GUSTAVSBERG

dotter till Seppo Valde Saarela o.h.h. Eija Inkeri f. Arvola,
Markörst. 4
son till Voitto Einari Kiiskinen o.h.h. Raili f. Seppo,
Skyttev. 2
son till Karl Vidar Stenberg o.h.h. Tora Marie Schager Sten
berg, Toivov. 6

5/1 2 Bengt Eriksson och Maud Elisabeth f. Lombert
14/12 Eero Juhani Kiimalainen och Silja Elina f. Ruotsalainen
18/ 12 Erik Ingvar Sörman och Inger Elisabeth f. Berlin
27/12 Björn Evert Norrhäll och Margot Viola f. Johansson
31/12 Mats Robert Ording och Inga-Lill f. Rudepalm

Döda
1976
7/11 Karl Artur Zeiloth, Markörst. 8, 74 år

10/11 Jenny Vilhelmina Lundgren f. Kretz, Rutens v. 22, 78 år
10/11 Marcio Lodi, Skyttev. 2, 26 år
4/12 Ellen Marie Öberg f. Jensen, Hovv. 19, 50 år

28/12 Matilda Sofia Järman f. Johansson, Gustavsgården, 85 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Högmässa firas varje sön- och helgdag i kyrkan kl 11. Cirka var
annan gång firas Högmässa med Herrens Heliga Nattvard (ex. 13/2,
27/2, 13/3 .. .). Första söndagen i varje månad är församlingens
dopdag, då dopet ingår som en del i församlingens gudstjänst (Hög
mässan), t. ex. 6/2, 6/3, 3/4. Anmälan för dop göres till kyrko
herden, tel 300 52, i god tid. Dop kan även ske på annan avtalad tid.

Helgfria torsdagar kl 19.30 hålles Bön och bibelläsning i kyrkan samt
helgfria lördagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Motettkören, ungdomskören och Sankta Cecilia
kören (barnkör), tar in nya deltagare i alla stämmor. Motettkören
övar måndagar kl 18.30. Ungdomskören måndagar kl 17 och Sank
ta Ceciliakören måndagar och torsdagar kl 15. Samtliga körer övar i
"Bleket" (röda huset bredvis Domus kemtvätt). Anmälningar och
upplysningar genom körledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel
08/40 49 15 eller 300 52. Det går också bra att komma direkt till nå
gon av körövningarna och anmäla sig då! Välkomna!

Lektioner i orgelspelning ges också företrädesvis till äldre. Väl
kommen!

BARNENS KYRKTIMME:
Alla barn i åldrarna 4-13 år är välkomna att delta i Barnens kyrk
timme på lördagarna kl 10-11. Andakt, lektion, pyssel, gemen
skap ... Hör av dig till församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel
342 35, 300 52 eller 08/742 24 07, om det är något du vill fråga om.
Transportproblem till och från kyrkan tex kan vi nog lösa.

Födda
1976
6/11 Jouni Antero son till Kauko Matias Heikkilä o.h.h. Terttu Lii

sa Helena f. Saarimaa, Meitens v. 19
12/11 Juha Henrik son till Aarne Eerikki Järvenpää o.h.h. Anneli f.

Karjalainen, Farsta gärde 8
13/11 son till Kjell Greger Johannes Forsstrand och Tägt Karin Ma

ria Blomqvist, Nelsonst. 10
15/11 dotter till John Oddvar Öyen o.h.h. Solveig Ainonetta f. Nils

son, Höjdg. 9
16/ 11 son till Maud Margareta Frölund, Björnskogsv. 17
18/11 Annelie Elisabeth dotter till Bengt Eriksson o.h.h. Maud Eli

sabeth f. Lombert, Höjden I
23/11 dotter till Oiva Antero Ählström o.h.h. Pirjo Riitta Kristina f.

Härmä, Markörst. 7
28/11 dotter till Mats Olov Mehlqvist o.h.h. Roina Birgitta f. Sköld

qvist, Munkv. 3
2/12 dotter till Eliisa Anneli Myllymäki, Meitens v. 21
3/12 dotter till Per-Allan Rydberg o.h.h. Kerstin Marianne

f. Johansson, Hovv. 17
9/ 12 son till Sixten Einar Hellerstedt o.h.h. Ingrid Kristina f. Lund

qvist, Skyttev. 19
9/12 son till Nils Göran Omberg o.h.h. Ann Christine Margareta f.

Backlund, Markörst. 9
9/12 son till Radomir Gligorijevic o.h.h. Mila f. Gajic, Markörst. 5

10/12 Stefan son till Irene Lisbeth Rasmussen, Skyttev. 25
15/12 son till Arcangelo Strada o.h.h. Grazia f. Gallone, Björns

kogsv. 2
26/12 son och dotter till Sirkka Emilia Hakala f. Uutela, Björns

kogsv. 2
29/ 12 son till Kerstin Margareta Pettersson, Björnskogsv. 6

Vigda
1976
12/6 Per Ronny Ollas och Lilli Anita f. Fröberg
13/11 Björn Ove Lennart Nordin och Eva Kristina f. Tysk
4/12 Markku Tapani Nurminiemi och Anita Inga-Lill f. Heine

brun

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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JUNIORERNA (VARDAGSARBETET):
Var annan torsdag kl 18-19.30 träffas barnen i vardagsarbetet dels
på Björnskogsvägen 52 och dels i Hästhagsskolan. På Björnskogs
vägen 52 är det träff tex 10/2, 24/2, 10/3 och 24/3. I Hästhagssko
lan träffas vit ex 17/2, 3/3, 17/3 och 31/3. Lek, pyssel, spel, gemen
skap ägnar vi oss åt. Välkomna! Upplysningar genom församlings
assistenten.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 409490



INGARÖ

förrättningar besöktes kyrkan av 4.710 personer. Nattvard firades 18
gånger med 388 kommunikanter. Årets sammanlagda kollekter upp
gick till kr. 14.020:-.

GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 firas högmässa i lngarö kyrka.

Helgmålsbön I :a lördagen i varje månad kl 18.

Födda

I 0/ 12 dotter till Anna Maria Plato, Hammarvägen 23
27/12 dotter till Bengt Elof Mikael Bram o.h.h. Irma Ingela Elisa

beth f. Severin

MUSIKEN I KYRKAN:
Barnkören och kyrkokören hälsar nya deltagare välkomna. Upplys
ningar genom musikdirektör Karin Borg, tel. 08/747 92 33.

Barnens kyrkotimme varje lördag kl 9.30 i Ingaröhemmet.

Jngarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag kl 13.

Trivselkvällar i Ingaröhemmet kl 19.30 den 17/2, 17/3, 21/4.

FOLKMÄNGDEN
Födda under år I 976
Döda under år 1976
Födelseöverskott
Inflyttade under år 1976
Utflyttade under år 1976
Inflyttningsöverskott
Folkmängd 76-01-01
Folkmängd 77-01-01

24
10
14

218
157
61

1.575
1.650

Tack
För all vänlighet ochför all uppvaktning vid vårpensio
nering ber vi få säga ett varmt tack.

Sven Kagestad, Gunnar Sjökvist
och Märta Jacobsson

För vänlig hågkomst på min 50-årsdag berjag härmed
får framföra mitt hjärtliga tack.

Viljo Rikkinen

Döda
28/ 12 Sven Oskar Fredrik Hultman, Slingerstigen 12, 6 I år

1977
5/1 Frans Oskar Östman, Nykvarn, 74 år

Det gamla året blev för Ingarö församling ännu ett år då statistisk ök
ning kan redovisas.

GUDSTJÄNSTBESÖKEN
I de 62 högmässorna som hölls under året deltog 2.657 personer.
Dessutom anordnades 23 andra gudstjänster och andakter, vilka
samlade 1.042 deltagare. Ingarö kyrka anlitades vid 61 dop, 45 vigs
lar, 23 jordfästningar eller minnesstunder - i samband med dessa

GUSTAVSBERG
BARNFILMKLUBBEN:
Träffarna blir en torsdag per månad enligt särskilt program. Kl 9 vi
sas filmen i Munkmoraskolans matsal, kl 15 också i Munkmorasko
lans matsal och kl 16 i Hästhagsskolans matsal.

Torsdag 3/2 visas "Tintin och den mystiska stjärnan", 10/3 visas
Kalle-Anka-filmer och 14/4 är det ett program om djur.

TONÅRSARBETET (KYRKANS UNGDOM):
Programkväll har vi ungefär var annan onsdag. Upplysningar om
program och annat kan intresserade få av församlingsassistenten. Ex.
onsdag I 6/2 har vi en Tävlingskväll kl 19 på Björnskogsvägen 52
och torsdag 3/3 en artistkväll gemensam med Ingarö Kyrkans Ung
dom kl 18.30 i Ingaröhemmet, Ingarö. Onsdag 9/3 kl 18.30 är det
filmkväll i Ekedalsskolans matsal då Hasse Alfredssons "Äppelkri
get" visas och onsdag 23/3 kl 19 är det Öppet-hus på Björnskogs
vägen 52.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Arbetskretsen träffas var annan tisdag kl 19. Upplysningar om ar
betskretsens verksamhet fås av kyrkoherde Hans Ekström, tel
300 52.

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg, arbetsledning och
arbetskamrater samt fackklubben för presenter och
blommor vid min pensionering!

Allan Velander, Mölntorp

Ett varmt tack till arbetsledning och arbetskamraterför
vänlig hågkomst vid min pensionering.

Harry Dahlgren

Ett innerligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
Anna-Liisa Hedberg

Till AB Gustavsberg och kamraterna på SPF berjagfå
framföra mitt hjärtliga tackför blommor och presenter
både på min födelsedag och vid min pensionering.

Iris Holmen

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och ar
betskamrater för uppvaktning vid min pensionering.

Karl Ekström

För all den uppvaktning, som kommit mig till delpå min
50-årsdag vill jag härmed framföra mitt varma och
hjärtliga tack.

Tilma Carlsson
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PÅ LÄIT SVENSKA

Fyra invandrare samtalar med Invandrarverkets chef
Kjell Öberg. Det är Heleena Jyrkkä, som kom från Fin
land till Sverige 1953. Hon arbetar med invandrarfrå
gor på ABF i Botkyrka och är medlem i Finska för-

. eningen. Antonis Papathanasiou är grek och kom till
Sverige 1965. Han är metallarbetare i Stockholm och
medlem i Grekiska föreningen. Slobodanka Milenkovic
är från Jugoslavien och kom till Sverige 1971. Hon är
hemspråkslärare i Stockholm och arbetar i Jugoslavis
ka riksförbundet. Enflyktingfrån Latinamerika är ock
så med. Han vill vara anonym, då kanske släktingar och
andra i hans hemland får det svårt.
Slobodanka: Samarbetet mellan Invandrarverket och

invandrarorganisationerna är inte bra. Vi borde få mer
hjälp från SIV.

Kjell: Vi kan inte ge bort pengar, som vi inte har. Du
borde fråga regeringen om det där. SIV har tre anställ
da, som arbetar med invandrarorganisationer. De ska
också arbeta med bidragen till organisationerna. Det tar
mycket tid. Jag tycker inte att vi har ett dåligt samarbe
te. Men vi skulle ha mer samarbete. Vi träffar invand
rarorganisationerna ibland och pratar om olika pro
blem. Vi träffar alla organisationer, som får bidrag flera
gånger.

Antonis: Ni frågar oss ofta. Ni får också svar. Men ni
gör som ni vill ändå. Ni frågade t. ex. om språkunder
visningen. Vi svarade att vi vill ha bättre språkundervis
ning. Vi ville att alla barn skulle få den. Men ni har ändå
gjort som ni ville.

Kjell: Invandrarverket ordnar ingen undervisning.
Det gör Skolöverstyrelsen, SÖ. Både SIV och SÖ är cen
trala ämbetsverk (myndigheter) som inte har någon po
litisk makt. Vi kan säga till dem som har politisk makt
vad vi tycker. Men det är de som bestämmer hur det ska
bli.

Helena: Jag tycker att rättstolkarna är dåliga. Många
människor blir dömda därför att de hade en dålig tolk.
Vad kan man göra åt det?

Kjell: Ja, det finns inte så många bra tolkar. På en del
språk finns det ingen bra tolk alls. Vi har inte utbildat så
många tolkar. Det är ett fel. Men nu finns det två utbild
ningar för tolkar. En lägre för kontakttolkar och en hög
re på universitet. Men det kommer att ta tio år innan vi
har tolkar så att det räcker. De som talar genom tolk ska
kunna lita på honom eller henne. Tolken ska inte säga
till någon annan vad han tolkat om. Tolkningen ska vara
riktig. Man kan ta en egen tolk med sig om man inte li
tar på tolken, som finns. Det är också så att många poli-
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ser inte kan tala genom tolk. Det måste man lära sig.

Latinamerikan: Vi har släktingar och vänner i Latin
amerika. De har det svårt. Regeringarna i Chile, Uru
guay och Argentina förföljer, mördar och kidnappar
människor varje dag.
Därför får flyktingar komma till Sverige. Men vi vet

inte vad som händer nu - med en ny regering i Sverige.
Fascistiska agenter arbetar nu mer i Sverige. Många la
tinamerikanska flyktingar har blivit mordhotade sedan
det blev en ny regering.

Vi tycker också att det tar för lång tid innan vi får
pass eller uppehållstillstånd. Det gör att vi blir oroliga.
Vi tycker att Invandrarverket måste få flera anställda.
Då kan vi få tillstånd fortare.

Kjell: Regeringen bestämmer hur många flyktingar
som ska komma till Sverige. SIV kan inte bestämma det.
Regeringen har bestämt att 500 flyktingar till ska få
komma från Latinamerika fram till den I juli 1977. Men
alla som kommer hit själva får stanna, om de verkligen
är flyktingar. Den nya regeringen måste också följa ut
länningslagen och FNsflyktingkonvention. Jag tror inte
att det kommer att bli svårare för flyktingar att komma
hit. Alla partier tycker likadant om flyktingpolitiken.

Vi tycker också att ni får vänta för länge på tillstånd.
Vi säger till Arbetsmarknadsdepartementen att vi måste
få fler anställda. Och vi arbetar så fort vi kan.
Jag förstår att ni är otrygga. Men den som vi har tagit

hit får stanna. Bara om någon är agent, måste han läm
na landet. Jag tror att det har funnits agenter bland alla
flyktinggrupper i Sverige. Både från öst och från väst.
Men alla som man tror är agenter är inte det. Det blir lätt
en ryktesspridning.

Latinamerikan: Flyktingar i Sverige får telefonsam
tal. Men de hör bara konstiga ljud av papper eller en kul
spruta som smattrar, rata-tata-ta.

Antonis: Hur ser SIV på invandrarkvinnornas situa
tion? Har ni gjort något för dem?

Kjell: Vi måste förbättra den grekiske mannen först
och han gör sådant djävla motstånd. Jag har sagt många
gånger att hemmafruar måste få svenskundervisning
med betalning. Men ibland säger männen nej när deras
fruar vill gå på kurs. Vi måste alltså arbeta både med
männen och med politikerna.

Det finns cirka 80 centrala ämbetsverk. Det är myn
digheter som sköter frågor för hela landet. Exempel: In
vandrar-verket, Social-styrelsen, Skol-över-styrelsen,
Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetar-skyddsverket.
De centrala ämbetsverken bestämmer inte politiskt i
Sverige. Det är regeringen och riksdagen, som bestäm
mer hur det ska vara.
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Ytterkruka Oktavius Stengods, vit. Form

givareKarin Björkqvist.12cm 48:75, 14 cm 59:
Ytterkruka Porslin, vit med dekor. 13,5 cm 19:75,

1se22:75, 1.s25:75
Blomkruka Anna Lergods med glaserad ut

sida. Vit eller brun. JO cm 5:65, 12cm 6:95,
14 cm 9:25

Blomkruksfat i glaserat lergods. Brunt eller svart.

10 cm 3:75, 12,5 cm 4:75, 14,5 cm 7:15
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Varje byggbar hyllav
sats av den större ty
pen har plats för 16
fulla helryggspärmar
eller ca 32 ringpärmar.
Den mindre hyllavsat
sen rymmer 12 resp
ca 24 pärmar.

Materialet i hyllavsat
ser och delningsväggar
är slagtålig polystyren
plast i hög kvalitet.

Artikelnr:
Större hyllavsats 9726, mindre hyllavsats
9725, delningsvägg till båda 1392,
golvfotställning 9727, bordsfot 0731.

Avsatserna är indelade
ifyra avdelningar,
vinkelställda 90° mot
varandra.

Varje avdelning har
sju spår så att del
ningsväggarna kan
flyttas och indelningen
ändras.

Fotställningen är gjord i
aluminium och hjulen är
rullagrade, vilket gör det
lätt attflytta stället.

Pärmkarusellen-enfyndignyhet
Den är praktisk och snygg i det moderna kontoret,
inte minst i kontorslandskap. Den är byggbar i fle
ra avsatser och varje hyllavsats är vridbar för sig.
Karusellen ger plats för massor av pärmar i över
skådlig placering på liten golvyta. Pärmarna kan
nås från flera skrivbord samtidigt. Hela enheten går
på hjul och är lätt att flytta. Karusellen finns också

som bordsmodell (from våren 1976). Hyllavsatser
na finns i en större typ med yttermåtten 560 x 560
mm och i en mindre typ (from våren 1976) med
måtten 490 x 490 mm. Bägge storlekarna passar
såväl golvfotställning som bordsfot. Hyllavsatser
och delningsväggar finns i färgerna gult, orange
och brunt.

gs% AB Gustavsberg Plast*Li s-134 00 Gustavsberg. Tel 0766/39100
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UTDRAG UR
KFundersökningen

KVINNAN GÖR JOBBET
MANNEN TAR ÄRAN

Kvinnor kan inte hålla ihop, anser en tredjedel av både
män och kvinnor på KF visar utredningen "1181 män
och kvinnor" på KFs huvudkontor. Målsättningen för
utredningen har varit att kartlägga orsakerna till att det
finns så få kvinnor bland förtroendevalda och anställda
samt att föreslå åtgärder att förändra denna situation
inom konsumentkooperationen.

I utredningen framgår bl a: De flesta kvinnor på KFs
huvudkontor har kontorsarbete, ca 75 %. Av männen
finns 4 % i denna grupp. Bland inköparna finns 5 %
kvinnor och 19 % män. I specialistgruppen (journalis
ter, revisorer m fl) är fördelningen 52 % män och 13 %
kvinnor. I gruppen chefer och arbetsledare finns 4 % av
kvinnorna mot 19 % av männen. Kvinnorna har i ge
nomsnitt kortare skolutbildning. Detta gäller också vi
dareutbildning via kurser m m.

Män sköter hemarbete i mycket mindre grad än kvin
norna. 26 % av manliga chefer anser det egna arbetet så
krävande att de inte orkar med hemarbete. Det kan bero
på att män har mer övertidsarbete och oftare gör tjäns
teresor.
När det gäller arbetstidsförkortning föredrar män

kortare arbetsvecka, kvinnor däremot kortare arbetsdag
med studier som argument.
Nära hälften av kvinnorna anser att de gör jobbet och

den manliga chefen tar åt sig äran. Vidare bedömer de
med lägre befattning möjligheten till vidareutbildning
som liten. Att en kvinna, som vill göra karriär i regel
måste vara något duktigare än manliga kolleger bekräf
tas av båda könen. Fler män än kvinnor tycker att kvin
nor som gör karriär är okvinnliga.

Både män och kvinnor vill ha mer kvalificerade upp
gifter. De flesta anser chanserna till befordran som små.
Endast 29 % av kvinnorna anser att avdelningschefen är
intresserad av utbildning för dem.

Slutligen bl a ett förslag från kvinnliga enkätsvarare
att sekreterare/kontoristyrket görs till genomgångsyrke
för både män och kvinnor och ett om arbetstidens maxi
mering, så att den höga övertiden försvinner. Och män
nen å sin sida föreslår bl a att kvinnliga kandidater till
toppbefattningar, inkluderande VD-posten, ska sökas
med hjälp av facket.



Våren den bästa av årstider har drabbat oss. Scilla och
snödroppar blommar, blåsippor tittar upp ur fjolårslöven
och syrenknopparna, som lyst farligt gröna hela vin
tern, får äntligen spricka ut i solen.

Vid båtvarvet i Mölnvik jobbas det febrilt inför sjö
sättning och båtsäsong. Snart guppar båtarna vid bryg
gorna i Farstaviken - en skön syn.

Detta är ett vårnummer och på sidan 15 presenterar
vi ett riktigt vårtecken. En vårtango av Lergöken, tid
ningens förre, mångårige redaktör.

I år är det Veteranår. Det är det vartannat år vid AB
Gustavsbergs Fabriker och än tillkommer nya Veteran
er. Snart är det slut på dessa rara växter i arbetslivets
örtagård. Längre skolgång och tidig pensionering hind
rar oss effektivt att arbeta femtio år i följd, som det krävs
för att bli Veteran.

Lättare är det att bli "25-åring" och det är inte dumt
det heller. Även om man inte som Veteranerna får en
guldklocka så får man dock en present och en glad fest.
Från båda festligheterna har vi bilduppslag.

.Till läkare går vi alla förr eller senare och arbetar vi på
ett företag har vi förmånen att slippa lång väntetid och
köer om företagsläkare finns.

I väntan
på sol
och
sommar

I början av året flyttade fabrikens läkarmottagning in
i nya lokaler bredvid Brandstationen. Margareta har be
sökt dr Raxell och hans medarbetare och rapporterat
därifrån med hjälp av Hilding, som fotograferat.

Vi har en bukett med nio pensionärer som ser ut att
glädjas inför utsikten, att få rå om sin tid och låta fa
briksvisslan ljuda utan att känna plikten kalla. Det rör
sig om bortåt 350 tjänsteår, en imponerande mängd
mänsklig flit.

Många av dessa spänstiga pensionärers barnbarn be
höver daghem och förskolor och vår kommun har åstad
kommit en ambitiös förskoleplan, som vi gärna publice
rar. Återväxten är god och nya kullar gustavsbergare
och värmdöbor behöver omvårdnad och stimulans.

Tidningen innehåller förutom de gamla kära märke
na också att Kullen har fått nytt liv och blivit utbild
ningscentrum för invandrare. Att juniorerna i ishockey
avancerat en division och att Bäckis har arrangerat sitt
sista Radhusmästerskap.

Ha det så bra, njut av våren, gå ut i markerna när det
är som skönast.
Har du svårt att ta dig fram i terrängen så finns det fina

vandringsspår. Red.
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FÖRETAGSN ÄMNDEN
Tisdagen den 9 mars 1976
Kyrksalen, Gula Kontoret

Allmän översikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms, att konjunkturbil
den sedan decembermötet i stort sett är oförändrad. Ned
gången har fortsatt, men vissa tecken tyder på att en uppgång
är på väg. I den nyligen lagda finansplanen har staten anvisat
flera stödåtgärder för att öka byggnadsverksamheten. Bl a
kommer en del statliga byggnadsprojekt att tidigareläggas,
och en ökad satsning på beredskapsarbeten skall ske.

Kommunerna kommer att få ökade bidrag vid skolbyggna
tion och bättre bidrag vid satsningar på barndaghem. Man har
förhoppning, att dessa åtgärder skall kompensera den ned
gång som sker på bostadssidan, där 60 000 lägenheter igång
sattes 1975 och 55 000 färdigställdes. Självklart har denna
haft effekter på vår VVS- och VA-sida, och även flera av våra
konsumentnära produkter har drabbats. Vi är ingalunda en
samma om den ganska dystra situationen på byggmarkna
den, utan det är en likadan situation över hela Europa. För vår
del har vi märkt en viss nedgång av orderingången speciellt på
plastsektorn och av sanitetsporslin till framförallt Finland.

I Mölntorp har vi svårigheter att få full produktionstäck
ning. Vi hoppas också på bättre priser på våra exportbänkar.
Oxelösund har problem att innehålla budgeten på tryckrör
och vi har hård utländsk konkurrens.

1976 blir ett kritiskt år för företaget som helhet, men vi hop
pas kunna hålla sysselsättningen uppe.

Marknadsläget
Ingmar Isakssons försäljningsöversikt speglade främst 1975,
där VVS- och VA-sektorn omsatte 313 mkr (+ 12,6 %). I Sve
rige har bostadsbyggandet minskat med 11 000 lägenheter
och trots detta har våra klosetter och tvättställ haft god efter
frågan, då främst genom att utbytes- och saneringssektorn vi
sar en positiv utveckling. Intresset för våra färger är ständigt
ökande. På bideer har efterfrågan minskat på grund av för
sämring av de statliga lånebestämmelserna.

Badkarsförsäljningen har minskat, framförallt på våra ex
portmarknader.
PVC-rörförsäljningen från Fristad har kunnat notera en

god efterfrågan.
Villavärme har haft ett svårt år, och vi söker oss nu nya vä

gar och samarbetsformer med Parca-Norrahammar.
Pumpförsäljningen från Växjö har haft ett gott år, och vi

har en produkt med goda utvecklingsmöjligheter. 1976 har vi
en ganska optimistisk budget, och lngmar Isaksson betonade
att kvaliteten på våra produkter alltjämt är en av de viktigaste
förutsättningarna för att försäljningsansträngningarna skall
nå lyckat resultat.
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Produktionen
I sin produktionsöversikt informerade Bertil Dahllöf bl a om
den pågående ombyggnaden av emaljverket på BKF, om pro
ven med batterigjutning av tvättställ på SPE, att vi på HPF
bl a bygger om en glasyrautomat och gör en utredning beträf
fande en hushållsporslinsfabrik i Tanzania.

Ledamöterna ställde så flera frågor.
Arne Johansson undrade varför fritidstoaletten skall över

föras till PLF och Bo Broms svarade att eftersom det är en
plastprodukt skall den tillverkas inom plastsektorn men för
säljas genom Fleminggatan. Bertil Dahllöf framhöll att PLF
övertar vissa av BKFs -outnyttjade lokaler och att det inte är
fråga om någon överflyttning av personalen. Tore Jansson
undrade över vidareutvecklingen av produkten och Rune Lööf
undrade vem som skulle handlägga servicen. Beträffande vi
dareutvecklingen ansåg Bo Broms fritidstoaletten helt färdig
nu och angående servicen är det troligt att våra servicemän på
YVS-sidan får sköta denna.

Genomgång av 1975 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det översända bokslutet
och ett flertal overheadbilder en fyllig redogörelse för det
gångna året.

Försäljningen 1975 uppgick till 552,3 mkr, vilket är en
mindre ökning. Fristadsfabriken och SPF är våra omsätt
ningsmässigt största enheter. Overheadbilderna visade för
säljningsutvecklingen, utvecklingen av kostnader, intäkter och
investeringar 1970-75, ekonomiska resultat samma period,
bostadsbyggandets utveckling, exportens fördelning på olika
länder m m. En analys av varje tillverkningsenhet och dess re
sultat följde därefter.

1976 kommer att bli ett kritiskt år för oss, men Ruben Ed
qvist menade att med den goda medarbetarstab, där var och
en har ett kunnande och en överblick över sitt område, torde
det finnas goda möjligheter att, om alla tar tillfällena i akt, bå
de hålla kostnaderna nere och föreslå vägar till ökning av in
täkterna.

I den efterföljande diskussionen ansåg bl a Bengt Thyren,
att vi bör driva en hårdare propaganda för hygienutrymmena
och lngmar Isaksson menade att vi inom ramen för våra re
surser gör vad vi kan. Arne Johansson undrade om det finns
några nya produkter på gång, men Bo Broms beklagade att
det f n tycks råda brist på passande produktionsideer och väl
komnade alla förslag.

Företagsnämndens organisation
och samarbetsformer
Slutligt förslag förelåg nu från Gösta Treskog och repr från
personalorganisationerna beträffande sammansättning och
organisation av företagsnämnden och dess underorgan i Gus
tavsberg.

Företagsnämnden
I. Företagsnämnden omfattar verksamheten i Gustavsberg.



Detta innebär att YVS-försäljningen i Stockholm bildar
egen företagsnämnd.

2. Sammansättning sker enligt nämndavtalet.
3. Direktionsledamot, verksam i Gustavsberg, skall vara le

damot av företagsnämnden i Gustavsberg.
4. Suppleanterna skall erhålla sammanträdeshandlingar till

alla ordinarie sammanträden.

Företagsnämndens AU
AU består av 3 ledamöter från arbetsgivaren, 3 ledamöter från
Fabriks, 2 ledamöter från tjänstemännen. Vid sammanträde
med AU skall protokoll föras. Till sekreterare kan utses per
son utom AU.

Samarbetskommitteer
Samarbetskommitteerna omfattar följande områden: 1. SPE.
2. BKF. 3. Porslinssektorn. 4. Plastsektorn. 5. UHV, lab, tran
sport, centrala prod tekn avd, tekn ledningen. 6. Redovisning,
budget, AR/AD, inköp, personal, samhälle, skog/lant
bruk/VVS-utveck.

Inom varje samarbetskommitte inrättas AU/ledningsgrup
per inom porslin/plastsektorerna.

Varje samarbetskommitte skall till företagsnämndens juni
möte lämna förslag till antal ledamöter i kommitten, fördelat
på de olika parterna. Likaså skall man lämna förslag på AU/
ledningsgrupp.

Personalkommitte (f d personalkonferensen)
Kommitten är en underkommitte till företagsnämnden för be
handling och beredning av personaladministrativa frågor. Le
damöterna utgörs av en arbetsgivare- och en arbetstagarere
presentant från varje samarbetskommitte. Dessutom kan yt
terligare två representanter utses från Fabriks och SALF samt
en från SIF. I personalkommitten ingår även chefen för pro
duktionstekniska avd samt personalchefen, som är ordföran
de. Vid behov kan ytterligare ledamöter adjungeras.

Ovannämnda förslag antogs i sin helhet av företagsnämn
den, och det beslöts att den nya företagsnämnden är i funk
tion i och med detta protokolls justering.

Gustavsbergsrådet
Förelåg även ett förslag till sammansättning och arbetsord
ning för Gustavsbergsrådet, som skall vara ett samarbetsor
gan för gemensamma frågor som rör hela företaget. Bertil
Dahllöf ansåg att representationen från SPP blir för dålig i det
nya organet.

Förslaget är ute på remiss i övriga företagsnämnder, och
slutligt ställningstagande kan väntas på nämndens junimöte.

Rekryteringskampanjen och
förbättrad introduktion
Gösta Treskog presenterade de målgrupper vi avser att nå
med rekryteringskampanjen under april-maj och vi kommer
att medelst annonser, flygblad och folders bearbeta dessa.
För att förbättra den centrala introduktionen har vi enga

gerat en utomstående konsult, som håller på att ta fram ett ge
nerellt introduktionsprogram. Samarbetskommitteerna har
fått i uppdrag att se över den lokala introduktionen och den di
rekta arbetsplatsintroduktionen. Bo Broms framhöll dessa frå
gors betydelse mot bakgrund av den höga frånvarofrekven
sen på vissa avsnitt, vilken måste nedbringas.

Kostnadsbesparingar inkl kostnadsjakten
Ruben Edqvist och Bertil Dahllöf redogjorde för ett flertal åt
gärder i kostnadsbesparande syfte. På alla avsnitt går vi in
med åtgärder, och det gäller för all personal att med ständig
och fantasifull vakenhet hjälpa till.

Tore Jansson meddelade att 85 förslag inkommit till täv
lingen "Kostnadsjakten". Han var dock tveksam ifall kam
panjen nått fram till alla anställda och ifrågasatte ifall man inte
måste ha professionella reklammakare med i sådana sam
manhang för att väcka intresse. Bo Broms konstaterade att
"Kostnadsjakten" inte tycks ha genomsyrat hela företaget, då
det från flera avdelningar inte kommit några förslag.

Överenskommelse om löntagarkonsult
Bo Broms informerade om att KF nu skrivit avtal med perso
nalorganisationerna om tillsättande av löntagarkonsult. Den
ne kan anlitas av personalrepresentanterna inom hela KF
koncernen. Den av personalorganisationerna begärda ekono
mikommitten i Gustavsberg kommer att bestå av sex perso
ner. Tre från företaget, två från Fabriks och en från tjänste
mannaorganisationerna. Ruben Edqvist blir sammankallande
och avd 205 har utsett Arne Johansson och Vilhelm Vestin.

Jubileumsårets aktiviteter
Arthur Hald gav en resume av de aktiviteter vi haft under ju
bileumsåret. Bland dessa kan nämnas att utställningen på Na
tionalmuseum hade 60 000 besökare, vårt Keramiska Center
räknar ca 40 000 besök och vår utställning på Kulturen i
Lund sågs av 28 000 personer.

Programmet Sveriges Magasin som gav en god PR för oss
torde haft 2,4 miljoner tittare. I ca 100 tidningar har det skri
vits inte mindre än ungefär 200 spaltmeter om vårt jubileum.
Glädjande nog lyckades vi överskrida försäljningsbudget un
der 1975 vad gäller hushållsporslin och konstgods (ca 37,5
miljoner).

Personalförflyttningar från UHV
Avd 205 riktade kritik mot företaget då man med kort varsel
flyttat tre personer fårn UHV till BKF. Enligt Bengt Bram var
det fråga om utlåning av tre verktygsarbetare till fritidstoalet
tens montage. UHV-ledningen hade i det längsta hoppats på
ökad beläggning på verktygsverkstaden, men nu måst vidta
denna åtgärd, vilken skett i samråd med fackklubben.

Vidareinformation
Arne Johanssons fråga om vidareinformationen från före
tagsnämndens möten hänsköts till arbetsutskottet för be
handling.

Skyddspremien
Ordförande överlämnade en check på kronor 2 212 till 205-
ans skyddstekniker David Hjerpe som bidrag till studier i ar
betarskyddsfrågor. Antalet yrkesskador har glädjande nog
minskat, 64 st 1975 mot 73 st 1974.

Sekr.
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LÄKARMOTTAGNINGEN

Överst: Rune Raxell i sitt mottagningsrum. Därunderjobbar
Agneta med ribbstolens hjälp med Harry Johanssons ryggbe
svär. Spegeln på väggen är också en god hjälp för att kolla
hållning och rörelser. Och syster Margit tar blodprov på en av
redaktionsmedlemmarna.

På motstående sida kollar Maila Bengt Nordins hörsel i den
nya hörselkuren. Och doktorn tittar i örat på AdolfPietralla i
ett av dom små undersökningsrummen, som ligger i direkt
kontakt med doktorns mottagningsrum. Maila tar EKG på
Kari Turpeinen. I samma rumfinns också röntgenapparaten.
Och Bertil Bergström väntar i det trevliga väntrummet på sin
tur att komma in.

Nu är läkarmottagningens nya lokaler klara och arbetet
har varit i full gång där sedan nyåret. Allt är på plats och
Hilding har varit där med sin kamera och dom som job
bar där har berättat hur mycket mer praktiskt och lätt
arbetat det är nu.

Sedan 1974 har frågan om flyttning varit aktuell. När
avdelning A skulle flytta till KF i Stadsgården tyckte
Maila Elving, som arbetat på avd A, att dom lokalerna
skulle vara lämpliga för läkarmottagningen. Personal
organisationerna stod bakom förslaget om flyttningen
och i november förra året kom beslutet att läkarmottag
ningen skulle flyttas till avd. A:s lokaler.

Arkitekt Athi Lemminkäinen, som blev projektledare
för det första pilothuset på Mariagatan och tekniker
Lars Butler har stått för utarbetandet av lokalernas nu
varande funktion i samråd med Rune Raxell och perso
nalen. Och när flyttningen väl var beslutad gick det fort
att ställa allt i ordning.

En rejäl trappa, rak och med ledstång, gör det nu lät
tare att komma in i mottagningen. Från sköterskeexpe
ditionen ser man vem som kommer och det behövs ing
en ringklocka, som förut vållade visst besvär - perso
nalen måste gå och öppna och det tog onödig tid. Ett
trevligt väntrum - mitt emot sköterskemottagningen -
gör det trevligare att vänta.

f
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I BÄTTRE LOKALER

Doktorn har i direkt anslutning till sin mottagning två
mindre undersökningsrum. Röntgen- och EKG-rum, ett
behandlingsrum för smärre ingrepp och injektioner och
ett omklädningsrum för patienterna med dörrar att
stänga, är en stor förbättring både för personal och pa
tienter. En förbättrad ventilation gör också mycket till
trivseln.

I sköterskeexpeditionen hos syster Margit - tre små
rum med skrivmaskiner för sekreterararbete - finns alla
patientjournaler. Där arbetar Irene som sekreterare och
tar numera också prover. Hon har nyligen avslutat en
kurs för sjukvårdsbiträden. Marta Raxell rycker ibland
in vid behov.

Maila har fått ny apparatur för hörselkontroller, som
hon arbetar med 3 timmar per dag och har mycket tolk
ningsarbete.

Agneta har fått större svängrum och ny ribbstol, be
handlingsplint, spegel och andra hjälpmedel att hjälpa
dåliga ryggar och nackar t ex. Kortvågsapparaten och
dusch finns också där.

Vi hoppas naturligtvis att vi inte ska behöva gå så ofta
till läkarmottagningen som patienter, men vi måste lyck
önska både personalen och oss själva till att det blivit så
praktiskt och hemtrevligt!

M.
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Kullen har
fått nytt liv
Vad har hänt påKullen?
Rätta mig om jag har fel, men jag har under sista halv
året fått för mig att en stor del av Gustavsbergs historia
har sitt ursprung i åtta gamla hus söder om fabriken -
Kullen. Efter standardfrågorna "Ska Ni inte riva?" och
"Vem skall flytta hit?" har jag av "gamla" gustavsber
gare bit för bit fått mig till livs kvarterets historia - eller
snarare historier från kvarteret. Många av hågkomster
na är av sådant slag att jag börjat undra om inte uttryc
ket "Kunde dessa väggar tala, skulle de hålla käft" häm
tats just härifrån.

Men åter till Kullen av i dag. Vi har sedan länge haft
ett akut behov av kurslokaler för den interna utbildning
en. Efter mycket letande fann vi att 3 :an på Kullen -
gamla affären - med måttlig renovering (elvärme, be
lysning, målning) skulle kunna bli användbar. I mitten
av februari kunde vi så flytta in med 9 invandrargrupper
som tidigare läst sin svenska på Villagatan. De dispone
rar nu 4 kurslokaler med rast- och lärarrum på våning 2
och 3 och vi har dessutom möjlighet att ta in ytterligare
10-15 kvällsstudiegrupper per vecka i lokalerna. Lä
genheterna i bottenplanet har slagits samman till ett mer
än 100 m2 stort lekutrymme och dit har Barnparkering
en för invandrarbarn flyttat från Mariagatan 1. Fram-

Det här huset i Kullen känner deflesta gustavsber
gare igen som Konsumbutik tillfram påfyrtiotalet.
Nu har husetfått ett nytt liv som utbildningshus och
barnparkering.

Mia Stubbendorff(vid svarta tavlan) undervisar sin
grupp i svenska språkets mysterier. Från vänster:
Sakari Väisänen, Esko Äijälä, (stående) Heikki Vi
kolainen, Olavi Virtala, Eini Uusimäki, Eira Va
sankäri, (stående) Geoffrey Stone och Liisa Vian
der.

Lärare i denna grupp är Soile Vatanen (sittande i
förgrunden, höger), fr. v. Esa Ahtiranta, Antonio
Ferrante, Annikki Ahtiranta, Päivä Kolehmainen,
Kirsi Yli-Hietala, Lusa Laitinen och Pasi Naula.



Utbildningen
nya lokaler

för allt ger Kullenkvarteret betydligt bättre möjligheter
till utomhuslek och detta i en mer skyddad miljö.

Men vad skall då hända med Gamla Ritkontoret -
Villagatan 1? Jo, det är just dessa 4-5 kurslokaler, som
skall ta över all den kursverksamhet som vi hitintills haft
i diverse mer eller mindre lämpliga lokaler här och där
inom företaget. Flera studiegrupper har redan flyttat dit
och fler kommer.

Att få kurserna samlade till Kullen och Villagatan har
dessutom medfört att vi kan utnyttja UHV :s lunchrum
som cafeteria för kursdeltagarna - nackdelen är bara att
alla tydligen inte gillar frisk luft.

Trots att lösningen av våra lokalproblem endast får
betraktas som tillfällig ser jag det i alla fall som ett av
gjort framsteg. Större utrymmen och bättre studiemiljö
kan ge fler av våra anställda bättre möjligheter och mo
tivation för vidareutbildning. Och så har ju i alla fall två
gamla "kulturbyggnader" fått leva upp igen om än bara
för ett tag.

N. Winberg

Utöver den vanliga invandrarutbildningen är Rune
Sjöström (stående) anställd av Värmdö kommun
som speciallärareför invandrare. Fr. v. Slavka Di
mie och Cvetanka Milenkovie.

Vi bakar kakor i Barnparkeringen,fr. v. Juha Tuh
kanen, Sonia Kovacevic, Britta Kärki, Nina Karls
son, Thomas Kärki och Anna Persson.

Estrid Landmark (stående) undervisar fr. v. Hei
mo Ollikainen, Timo Hukka, Raimo Rajala, Han
na Kärki, Grazia Strada och Anneli Säärvenpää.
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Nio pensionärer lämnade oss
Tack och lycka till säger vi med en rik och
meningsfylld pensionärstid.

Sven Ullberg, t v, förman på PLFs ornaminavdelning
har gått i pension och avtackats. Sven är veteran, och
började sin bana på nabbverkstaden HPF nov. 1923.
194 7 övergick Sven till dåvarande bakelitavdelningen,
gjorde sedan ett mellanspel ett par år på verktygsverk
staden, men återkom hösten 1957 till PLF där han blev
förman 1970. Vi önskar Sven många sköna årfram
över. Förutom promenader med bröderna Acke och Eje
har han stugor att bevaka såväl i Betsede som i Dalar
na.

Lennart Fredblad, t h stora bilden, är gustavsbergspoj
ke och veteran. Började påfabriken 1924 och har varit
handtryckare den mesta tiden. Kom till Packboden 1968
och stannade där till sin pensionering 1975. Tar gärna
långpromenader i Gustavsbergs sköna omgivningar när
arbetet med Höjdhagentäppan tillåter.

Tvåafr h Aina Lindahl, gustavsbergs/flicka, har jobbat
påflera ställen under sin långa anställningstid, "Flint",
"Ben", "Gefyr" och Målarsalen. Flyttade till Packbo
den 1957 och där blev Aina kvar i 18 år, eller ända tills
hon avgick medpension. Maken Stig gick ipension sam
tidigt och nu kan de båda sefram emot en givande "fri
tid" tillsammans. Vi hoppas också att Aina fortsätter
med sitt storafritidsintresse - amatörteatern. Till gläd
je för oss, som ständigt njutit av hennes goda rolltolk-



Treafr h Anna Liljeqvist, började här 1928 men blev
sjuk efter ettpar år och ordinerades annat arbete. Men i
Gustavsbergfanns något som lockade tillbaka och 1934
var Anna åter påfabriken. Gifte sig med sin Kalle och
jobbadefram till 1943 då det var dags att ta barnledigt.
1946 kom Anna tillbaka till fabriken och började på
"Steatit", kom senare till "Cromo" och sorteringen.
Pensionerades 1975 och ägnar sig nu åt man, barnbarn,
radhus och täppa.

Fyrafr v Giacomina Terzi kom hit tillfabriken 1949 och
slutade här som sjukpensionär 1975. Har varit på HPF
hela tiden, på "Flint" och i sorteringen. Ägnar sig gär
na åt familjen och framförallt åt barnbarnen.

Femma fr h Brita Halmgren, anställdes 1933 och har
spritt trevnad på Gamla Kontoret och "Tretton" genom
alla år. Hon har städat, bäddat och månat om ensam
boende från Wilhelm Kåge och till yngsta springgrab
ben. Från 1969 och till 1975 och sin pensionering har
Brita arbetat på HPFs lunchrum. Nufår hon och hen
nes pensionerade make, Martin, rå om varann och hu
set i Grisslinge samt stugan i Dalarna.

Valfrid Holmberg, slutligen, t v stora fotot, har gått i
pension tillsammans med hustru Signe, båda "25-åring
ar" detta år. Kommerfrån Dynäs och började båda här
1950. Valfrid har den mesta tiden varit medhjälpare åt
Karin Björquist. Det blir säkert inga problem med att
fylla pensionstiden, intressena är många. Valle är bl a
nämndeman. Hus och Höjdhagentäppa tar också en god
del av tiden.

Bo Broms avtackar Eric Svenson.

Eric Svenson, veteran och modellör, avtackas för 52-
årig tjänst vidföretaget. Eric harporslin i blodet då han
började som 13-åring. I många år var han basför SPF:s
modellverkstad, men de senaste åren har han utvecklat
nya modeller på TEC. Avtackningen skedde vid en lunch
på Strandvik i närvaro av företagsledning och avdel
ningschef Vi önskar Eric skön avkoppling och många
meningsfulla pensionsår.

Här sitter Bertil Bergström i Strandviksfästmanssoffa
omgiven avfr v Mats Algotsson, Billy Sandin och Johan
Espeland.

Foton: LEIF ANDERSSON.

Bertil Bergström, fotot t h, kom som många andra hi'\
1947från Sandarne. Han började på SPF som gjutare
men kom efterfem år till BKF där han varit pressare, 1·

plåtslagare och serviceman. Nu när han gått i pension
skall han börja med att rusta upp föräldrahemmet i
Sandarne. Ta hand om barnbarnen förstås och hjälpa
hustrun att handla i Konsum tex?! Han hoppas också
få en stund över till sitt stora motionsintresse.





Avdomll nya veteranerna var J0medpå Veteran 76. Och
här ser ni fr v Helge Axelsson, Malkolm Olsson, Erik
Karlssonförsäljavd, Sven Andersson, Gunnar Sjökuist,
Sven Ullberg, Sven Wallius, Erik Karlsson, Erik Nor
berg och Sven Lindahl.

Med bussen kom Uno Hultgren, Einar Ullberg och Edvin
Axell. Ester Öberg krokar arm med Britta Ödman.

Gösta Dahlberg sjöngför oss sin nya visa, "Vårtango vid
Farstaviken" till ackompanjemang av Conny Sahms or
kester med Lasse Pettersson på bas och Ingemar Gun
narsson gitarr. Visan finns här på sidan 15!

Torstenfick blommor av Gustav Falk, som tackför sina
roliga historier både på denna och många andrafester.

Agneta Ubbe ledde Gustavsbergskören. Många vackra
och roliga visorfick vi lyssna till. Här ser det ut som en
damkör men fina basar och tenorerfinns i bakgrunden
fast dom inte syns här - tyvärr! Foto: LeifAndersson Layout: Jan Calderon

VETERAN -76
BoBroms har delat ut klockorna till veteranerna och tac
kat domför gottjobb och vi har alla skålat och hurrat.

MiaMarianne ochPerFilip, yngste son till "klockarenpå
Ornö", tycktes höra till pensionärernas favoriter. Så
sjöng dom också ur gamla välkända operetter, som på
minde oss om unga, romantiska dagar och upplevelser.

Tre damer vid "honnörsbordet" - trogna i 50 år - Ester
Öberg, Rosa Jansson och SigridGehlin medsina kavalje
rer Ruben Edqvist, Bo Broms och Bertil Dahllöf.

Kristallsalens akustik är bra man kan både sjunga och
prata. Här bl a Herbert Eriksson, Sten Pettersson och
Bror Andersson.

Till sist ettgängsjungande och lyssnande unga veteraner.
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Tycker ni om att åka tåg?
Jaha, det gör ni - varför åker ni inte tåg då? Jaså,ja det
är detsamma här. Det står en dyr, penningslukande, äls
kad, hatad bilusling i garaget och måste utnyttjas effek
tivt. En pengaslukare, en luftfördärvare, en kondi
tionsnedsättande, härligt bekväm frestelse att ta sig fram
med, till platser man måste eller bara önskar besöka. Ett
sätt att färdas ensam med sina tankar, med sin familj el
ler vänner, omgiven av egna ting, isolerad från omvärl
den. Precis som i radhuset, villan, omsvept av privatli
vets helgd, sin medfödda egoism och hemliga rädsla att
träffa och mäta sig med sin okända nästa. Tyvärr, Lasse
Peterson, det är bara så, där kan du trampa i lönsamhe
tens ekorrhjul och höja biljettpriser för det lilla antalet
tågåkare medan bilägarna får allt starkare skäl att ut
nyttja sin egen olönsamma investering - bilen.

Vem löser den ekvationen?
Vem åstadkommer en enkel, genial lösning på proble
met och vinner oss åter till kollektiva färdmedel. Kan vi
resa till månen och korrigera riktningen på farkoster mot
främmande världar från en jordisk panel, så borde vi
kunna klämma fram en vettig lösning på närliggande
problem på våra jordbundna järnvägar. Femtikortet var
genialt men räddade oss tydligen bara från rena kata
strofen.

Imars, detta år, åktejag med SJ
Rodnande måste jag erkänna att det var tio år sen sist.
Jag blev faktiskt glatt överraskad. Nog hade SJ följt med
sin tid och offrat åt bekvämligheten. Ända in på toalet
ten som äntligen gjorde skäl för beteckningen WC. Det
trodde jag var en av SJs segaste principer, den att göda
banvallarna och göra dem härligt blommande i somma
ren den sköna. Borta var texten, som man stavade på
långt innan skolåldern, "fäll ner det undre locket om så
erfordras".

Ändå, som vårt hjärta klappatför SJ
Från tjugotalets storhetstid till fyrtiotalets förfall. För
den generationen som jag tillhör var SJ ett äventyr. Järn
vägsstationen var vår samlingspunkt och vår löftesrika
port mot världen. Den var för oss och våra föräldrar
också en aldrig uppnådd mönsterträdgård. Ingenstans
blommade det så rikt som i järnvägens rabatter. Pryd
nadsbuskar och träd var lika överdådiga som i nutidens
frökataloger. Banvaktstugorna låg välskötta och inra
made av persisk syren, gullregn och spirea.
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Ända till dettamörka 40-tal
då det var krig i världen och militären rekvirerat den bäs
ta vagnparken. Åtminstone förklarades det så, efteråt
fick man skäl att undra, vilka militärer forslades med vå
ra bekväma vagnar? Ännu har ingen beredskapssoldat
vittnat om bekvämlighet under förflyttning, snarare om
boskapsvagnar och nersliten sekelskiftes elegans. Det
var i vart fall inte vi civila som vräkte oss på Sveriges
Järnvägar under kriget, det kan jag försäkra, jag var en
flitig tågresenär de åren. SJ, gamle vän, du fick ett grund
murat dåligt rykte.

Danföre midsommarafton 1941
upplevde jag min obekvämaste resa någonsin med tåg
från Stockholms Central till Tanum i norra Bohuslän.
De flesta av oss stod som packade sillar från Centralen
till Hallsberg och det var inte en färd på kortaste tid mel
lan två punkter, utan med ständiga förseningar på grund
av militärförflyttningar. Denna dag var nämligen en av
Andra Världskrigets ödesdagar.

Redan på Centralen kunde vi läsa på löpsedlarna, få
fick med sig en tidning, att "vänskapen" mellan Tyska
Riket och Ryssland var slut och en ny front öppnad i ös
ter. En dov stämning rådde på tåget. Vad skulle nu hän
da med lilla inklämda Sverige, med oss och alla våra
flyktingar. Mitt ressällskap, riksdagsmannen, förre sten
huggaren från Munkedal, var djupt bekymrad och vän
tade sig att bli återkallad till riksdagen innan han nådde
hemmet, allt var bedrövelse.

Små, näraförtretligheter
och vardagsnära plågor skymmer ofta de stora kata
stroferna. Snart var vårt problem ett enda som över
skuggade allt - vi kände hunger. Eftersom ransonering
en var hård hade de flesta ingen matsäck utan tänkte
placera de dyrbara matkupongerna under resan. Men
det blev en "lång dags färd mot natt" utan annat än
ljummet vatten att döva hungern med. Inte fanns det nå
gon mat på detta tåg och på stationerna stod militären i
långa bastanta köer framför kioskerna.

Det var då det
nu äter man gott på SJ om man bara har pengar. För öv
rigt märkte jag att SJ fått en ny ekonomiskt stark kund
krets. Folk på tjänsteresa befolkar tågen som aldrig förr,
främst i första klass med utrymme för medtaget arbete
och mindre sammanträden. Vem vet, kanske har SJ en
framtid trots allt. Edla Sofia



VÅRTANGO vid Farstaviken @ma
Text och ton av Lergöken

Det fläktar på Farstaviken,
det skvalpar kring kaj och båt.
Nu blåser det i fabriken.
Hon kommer på hemmastråt.
Han ser hennes blonda lockar
och munnen som soligt ler,
med ögonen blå som pockar -
om kärlek den tösen ber.

De vandrar längs Bagarängen,
med krokus och scilla blå.
De tar vid Centrum svängen
till Domus varuchateau.
Hon plockar sallad, tomaten,
och väljer en mör filet.
Just vad de önskar på faten
i en väntande vårsupe.

Nu solen dalar i väster
och mojnar gör vikens brus.
Sitt möte de båda befäster
vid festmål med tända ljus.
De hör en skön kavatina
och låtar från Helsinki.
Han vet att hon heter Kaarina
och har hennes sympati.
Tillsammans i hennes etta
de tycker att livet är skönt.
Han känner en vårlig hetta
att neka är inte lönt.
Tyst läppjar de Tinto Vino - ja
språka han inte förmår.
Ty "Minä rakastan sinoa"
är det enda som han förstår.

VARTANGO VID FARSTAVIKEN
Tex± och lon av lergöken
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VIHAR
JOBBAT 25 ÅR
I FÖRETAGET
Årets 25-åringar var 33 till antalet och av dem del
tog 27 i 25-årsträffen 1976. Alla var glada männi
skor i "gyllene åldrar" medförmåga att ha roligt
tillsammans när tillfälle bjöds. Fabriken kallade
alltså tillfest den 6februari på Gustavsbergs Tea
ter. Med uppträdande,festmåltid och dans. Talför
stås, lagom långa. Bo Broms hälsade välkommen
och erinrade om att 25 år är en generation och ef
tersom vi under det nyss avslutadejubileumsåretfi
rat 150 år eller 6 generationer, så hade vårafest
föremål arbetat en sjättedel av fabrikens tillvaro.

Ingen gustavsbergsfest utan gustavsbergshistorier
och de blir inte sämre av att Torsten Rolfberättar
dem. Hasse Kahns orkester stodför dansmusiken
och repertoaren var helt i linje medfestdeltagarnas
önskningar - ungdomsminnenför hela slanten. En
verkligt fin sångkör, "Skogsviol och flöjt", sjöng
och spelade våra vackra visor och Rojfe Bengtsson
berättade historier.

En rolig afton avslutades med att 25-åringarna bar
hem var sin minnesgåva, vald ur någon favorit
konstnärs unika produktion. För övrigt talar bil
dernaför sig själva. Här följer namnen på årets
"25-åringar".

Bo Andersson, Bertil Arvidsson, Lauri Auvinen,
Signe Berglind, Karin Björquist, Rune Blomqvist,
Eric Boström, Bengt Bram, Karl-Erik Dohlon, Stig
Eriksson, Santina Grosselli, Edit Gustavsson, Rune
Hedberg, David Hjerpe, Signe Holmberg, Valfrid
Holmberg, Gunnar Hägg, Gustav Johansson, Sven
Jönsson, Stig Karlsson, Fredy Kihlberg, Maija
Liisa Lindström, Erik Nordström, Gunnar Olsson,
Eivor Persson, Sune Pettersson, Viljo Rikkinen,
Amalia Sartori, Giacomina Terzi, Birger Thun
ström, Per Wester, Östen Öberg och Lars-Erik
Bengtsson.

FOTO: LEIF ANDERSSON LAYOUT: THORE OLSSON





RADHUSMÄSTERSKAPEN
Eldsjälen Ernst Bäckström, som arrangerat Radhusmästerskapen i 25 år harförklarat, att nufår det räcka med det
och överlämnar arrangemangen till skidsektionen. Det är bara att tacka varmtför alla åren, hur mycket arbete och
omtanke, som gått åt vet blott Ernst själv. Han ber attfå tacka alla som hjälpt till medpriser. Tacket går till AB
Gustavsbergs Fabriker, Värmdö kommun, Kvinnogillet, Hallmans och Gustavsbergs orienterare.

RESULTAT
Radhusmästerskapen på skidor 21 februari 1976

FLICKOR f 1969-68-67 800 m
I Maria Mohlin 6.38
2 Karin Rosen 7.22
3 Helen Wenngren 7.25
4 Ulrika Everheim 7.51
5 Kristina Bellander 7.52
6 Karina Högberg 8.10
7 Louise Westerberg 8.19
8 Annika Andersson 8.25
9 Maria Söderström 8.36
10 Susanne Nicolosi 9.55
11 Tatta Lundqvist 9.56
12 Liselotte Isaksson 10.06
13 Ylva Olovsson 10.18
14 Katrin Isaksson 11.48
15 Katarina Åkerman 12.13
16 Jenny Olovsson 16.30
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POJKAR f 1969-68-67 800 m
I Björn Andersson 6.02
2 Hans Åberg 6.13
3 Per Tryggvesson 6.23
4 Jörgen Lindström 6.25
5 Manfred Lövenhaft 6.36
6 Jonas Landmark 7.05
7 Carl Landqvist 7.10
8 Dick Hellström 7.13
9 Ola Benjaminsson 7.22

I O Staffan Karlsson 7.40
11 Jakob Ahlin 7.41
12 Tomas Moe 7.44
13 Bertil Vahlund 7.48
14 Erik Treskog 7.52
15 Fredrik Bellander 7.58
16 Stefan Schön 8.00

17 Fredrik Rosenberg 9.07
18 Tor Ingemar Ehn 9.41
19 Bosse Bjärkerot 9.51
20 Nicklas Bylund 10.14
21 Johan Olsson 10.50
22 Jiri Vosukainen 11.38

FLICKOR f 1966-65-64 2000 m
I Susanne Persson 14.25
2 Jenny Kazen 17.42
3 Lisa Sandström 17.57
4 Eva Tryggvesson 18.44
5 Susan Klasson 19.49
6 Åsa Lundgren 19.51
7 Monika Sandström 20.13
8 Gunilla Björkerot 20.16



KONSUM•DOMUS
Ökad volym för landets
konsumentföreningar
Den samlade försäljningen för landets 188 konsument
föreningar uppgick för 1975 till 12 929 milj. kronor, vil
ket innebär en ökning med 14,2 %. Med beaktande av
årets prishöjningar innebär detta tal en väsentlig volym
höjning.

Föreningarnas samlade medlemsantal vid årsskiftet
1975/1976 utgjorde 1 801 429 vilket innebär en ökning
med 44 494 medlemmar eller 2,5 %.

KF:s försäljning
uppgick för 1975 till 10 325 milj. kronor, innebärande en
ökning med 5,4 %. Försäljningen till konsumentför
eningarna ökade 8, 1 %. Övriga köpare inom landet öka
de sina köp med 4,3 %, medan exporten minskade
8,1 %.
KF:s bokslut (inkl. dotterföretagen) kommer att re

dovisas och behandlas vid regionstämmorna i maj och
vid förbundsstämman i juni månad 1976.

Gustavsbergs konsumentförenings
verksamhet
presenterades i stora drag i föregående nummer av Gus
tavsbergaren. Sedan dess har också verksamhetsberät
telsen kommit medlemmarna till del och behandling av
verksamheten skett vid såväl distrikts- som förenings
stämma.

Ser vi till det gångna året förtjänar emellertid att än en
gång understrykas den betydelse som medlemmarnas

uppslutning kring föreningen inneburit. Genom den sälj
ökning som blivit resultatet av denna uppslutning har vi
kunnat bemästra kostnaderna bättre än vad vi under
året vågat drömma om. Därigenom har också återbä
ringens storlek kunnat bibehållas på en fin nivå som står
sig i jämförelsen. Lägg därtill alla prisaktiva insatser
som skett och sker till gagn för medlemmarna/konsu
menterna.

Lägg därför på minnet för innevarande år och kom
mande år: ATT SKAPA I SAMVERKAN I EN KON
SUMENTÄGD FÖRENING LÖNAR SIG!

Nu ser vi framåt ...
Vi har börjat 1976 med en hygglig försäljningsutveck
ling, trots att det varit en hel del besvär och störningar i
och kring vårt varuhus med dess om- och tillbyggnad.
För ovanlighetens skull har vintern blivit en realitet med
kvarliggande snö under en längre tid. Detta har fört med
sig att den hos oss vanligtvis tidiga våren har kommit av
sig och detta har också fört med sig att vårsortimentet
inte kommit till sin fulla rätt i varuhuset.

Vi går nu in i det skede i varuhuset som innebär en hel
del omflyttningar och andra små och stora knöligheter i
och kring huset. Vi tackar alla på förhand för tolerans
och tålmodighet med dessa problem. Vår personal gör
sitt yttersta för att brygga över problemen så långt möj
ligt. Vi hoppas att kunna slå upp portarna till ett nyare
och bättre varuhus i vecka 22 eller närmare bestämt den
24 maj 1976, om alla våra planer håller. Välkommen då
och VÄL mött!

PAN

9 Annika Schön 20.24 9 Jan Heikkila 16.14 POJKAR f /963-62-61 4000 m
I O Kerstin Hjeltman 21.33 10 Göran Nävertun 16.28 1 Mikael Persson 24.06

1 I Conny Magnusson 16.48 2 Arne Fallstig 26.49
12 Dan Kazen 17.12 3 Jan Tryggvesson 30.08

POJKAR f 1966-65-64 2000 m 13 Tomas Lundgren 17.58 4 Jan-Erik Blomberg 32.12
I Hans Benjaminsson 12.42 14 Johan Landqvist 18.13 5 Lennart Engström 32.24
2 Per Daagarsson 13.05 I 5 Fredrik Westerberg 18.30 6 Lars Nilsson 38.03
3 Leif Olsson 13.33 16 Jens Lundqvist 22.28
4 Lars Olovsson 14.32
5 Dan Norin 15.23 POJKAR f 1960-59-58 4000 m
6 Anders Mohlin 15.35 FLICKOR f 1963-62 4000 m 1 Ulf Burman 20.58
7 Joakim Ahlin 15.40 1 Eva Adlerz 29.18 2 Yngve Strömgren 21.18
8 Magnus Hammar 15.42 2 Kerstin Vahlund 33.06 3 Urban Johansson 27.40
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Förslag till förskoleplan för
Värmdö kommun Förslaget förkortat av red. på grund av platsbrist.

i

Lagen om förskoleverksamhet antogs av riksdagen i decem
ber 1973. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1975. Huvudpunk
terna i lagen är

att allmän förskola ska anvisas alla sexåringar

att barn som av olika skäl som handikapp, språksvårigheter
m m är i särskilt behov av stimulans i förskola ska anvisas
plats från fyra års ålder

att kommunerna genom uppsökande verksamhet ska se till att
barn med behov av förskolevistelse får plats i den allmän
na förskolan

att kommunen så långt som möjligt ska anvisa plats i försko
lan eller familjedaghem åt barn till förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar samt

att kommunen varje år ska upprätta en förskoleplan.

Förskolaplanen ska ange behovet av förskolor, familjedag
hem och annan kompletterande verksamhet i kommunen samt
i vilken utsträckning och på vilket sätt behovet ska tillgodo
ses. Planen ska upprättas som en rullande femårsplan.

Kommunens målsättning
Innan nuvarande förskoleplans fastställande i juni 1975 har
kommunen ej haft någon av fullmäktige antagen målsättning
för barntillsynen. Sociala centralnämnden har haft ambitio
nen att bereda samtliga i kommunen boende sexåringar plats i
kommunal förskola. Detta har även varit fallit. Ingen sex
åring har på grund av platsbrist blivit utan plats. Beträffande
tillsynen av barn på grund av föräldrarnas förvärvsarbete och
studier har sociala centralnämnden strävat efter att kunna be
reda daghems- eller familjedaghemsplats åt alla barn med be
hov därav. I stort har det lyckats att uppnå full behovstäck
ning. Undantag har varit vissa åldersgrupper eller specialön
skemål på grund av arbetstider och bostadsort. De ålders
grupper som omfattas av den kommunala verksamheten är 6
månader till 9 år. Plats anvisas barn vars föräldrar förvärvs
arbetar eller studerar minst halvtid.

Verksamhetstyper

Heldagstillsyn
NUVARANDE VERKSAMHET
Den 1.1.1976 har kommunen 285 heldagsplatser i 10 dag
hem. Antalet platser i familjedaghem är 300. Av daghems
platserna är två avdelningar med tillsammans 20 platser späd
barn. Småbarnsavdelningar avsedda för barn under 3 år finns
vid 4 daghem. I övrigt är alla daghemsavdelningar syskon
grupper, vilket innebär att barn mellan 3 och 7 år normalt vis
tas i gruppen. Den enda beslutade utbyggnaden är en avdel
ning vid lngarö förskola.

Barn till deltidsarbetande eller studerande föräldrar tas in
på såväl daghem som familjedaghem. Vid beräkning av anta
let heldagsplatser redovisas en summering av de barn som är
inskrivna på deltid. En daghemsavdelnings kapacitet begrän
sas till det högsta sammanlagda antalet barn på avdelningen
vid ett och samma tillfälle.

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Antalet barn under den närmaste femårsperioden beräknas bli
i det närmaste oförändrat. Från 1 775 barn år 1975 beräknas
med en minskning av 65 barn till 1 710 år 1981. Minskningen
av antalet barn kompenseras helt av den förväntade ökningen
av förvärvsarbetsfrekvensen bland mödrarna till barn i dessa
åldersgrupper. Det totala antalet behov av daghemsplatser
kommer att öka från 761 till 804.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
Antalet sexåringar varierar starkt i olika delar av kommunen.
Det innebär att några deltidsgrupper kan ha överskott på plat
ser medan platsbristen är stor i andra delar av kommunen.
Som föregående år måste skolskjutsar därför tillgripas. På
grund av den stora variationen av tillgång och efterfrågan på
platser i deltidsgrupper är uppgiften om kommunens sam
manlagda resurser utan värde i planeringshänseende. Deltids
grupperna kommer att få kompletteras med insprängda smär
re enheter i den ordinarie heltidsverksamheten.
Med den nuvarande fördelningen av platser i deltidsgrup

per kommer platsbristen att kulminera 1978. Nedanstående
tabell visar bristen/överskottet per läsår uttryckt i antal barn.

I Värmdö kommun kan följande former för förskole- och
barntillsynsverksamhet redovisas Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82

Heldagstillsyn (daghem och familjedaghem)
Deltidsgrupper (lekskola)
Fritidshem
Kompletterande kommunal verksamhet (fritidsnämnd)
Annan kompletterande verksamhet (studieförbund med fle
ra).

Huvudvikten av denna förskoleplan har lagts vid heldags
tillsyn och deltidsgrupper. Kommunen har indelats i fem del
områden beträffande heldagstillsynen nämligen Gustavsberg,
Ingarö, Värmdö församling samt Djurö-Vindö och Stavs
näs. När det gäller deltidsgrupperna har Gustavsberg delats i
två områden norr och söder om Värmdövägen dessutom till
kommer skärgårdsdelen av kommunen.
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Gustavs-
berg Norra -25 -27 -42 -21 -29 - 2

Gustavs-
berg Södra +33 +18 +24 +26 +27 +34

Värmdö -11 -13 -18 +10 1 + 3

lngarö 4 1 - 8 + 2 + I + 5

Djurhamn + 1 6 -10 -10 - 13 2

Stavsnäs 6 0 + 9 + 5 0 + 4

För att klara efterfrågan av platser för sexåringar i deltids-
grupp förutsätts att de planerade förskolorna i norra Gus-



tavsberg 1976 och Värmdö 1977 integrerar deltidsgrupper i
sin verksamhet. Samma sak gäller de förskolor som därefter
tillkommer.

Fritidshem
NULÄGE
Vid ingången av 1976 har Värmdö kommun 7 fritidshem med
120 platser. Frånsett ett fritidshem är samtliga uppförda i an
slutning till eller integrerade med förskolor. Platsernas fördel
ning är 50 i Gustavsberg, 35 i Värmdö, 20 på lngarö och 15
på Djurö. I samband med att tillsyn år 1966 infördes för barn i
skolåldern beslöts att den skulle omfatta barn i skolans låg
stadium. Detta beslut konfirmerades av sociala centralnämn
den i Gustavsberg 1971. Beslutet innebär att fritidshem eller
familjedaghem omfattar tillsyn av barn under de tre första
skolåren.

BERÄKNAT PLATSBEHOV
De barn som före skolåldern vistas i förskola under föräldrar
nas förvärvsarbete eller studier förutsätts också behöva plats i
fritidshem eller familjedaghem under första skolåren. Det be
räknade platsbehovet bygger på antalet barn i fritidshem
minskat med de som slutar tredje klassen och tillägg av de
barn i förskolan som börjar skolan. Observeras bör att det
verkliga platsbehovet kan antas vara högre då många hemar
betande föräldrar räknar med att börja förvärvsarbete då bar
nen börjat skolan.
Tabell över beräknat platsbehov i fritidshem.

Familjedaghem
Familjedaghemmen svarar för tillsyn av barn i åldrarna 1/2 år
till 9 år. De utgör ett komplement till både förskolor och fri
tidshem. De sexåringar som vistas i familjedaghem går i del
tidsgrupp tre timmar per dag. Under den kommande femårs
perioden beräknas antalet familjedaghems-platser att sjunka
från 300 till 285. På sikt är målet att huvuddelen av den kom
munala barntillsynen sker i förskola och fritidshem. Familje
daghemmen måste finnas kvar då många barn till exempel på
grund av allergier samt infektionskänslighet ej kan vistas i sto
ra grupper. Dessutom passar ej alltid förskolans öppethållan
de med förvärvsarbetandes arbetstider. Familjedaghemmen
har större möjlighet att anpassa sig till den enskilde föräldern
och det enskilda barnets behov än vad en institution har, vil
ket inte får glömmas i sammanhanget.

Övrig verksamhet
I samband med undervisning i svenska för invandrare svarar
sociala centralnämnden i samarbete med ABF för barnpass
ning för de föräldrar som är i behov av det. Barnpassningen
omfattar även barn vars föräldrar skiftarbetar och som själva
svarar för barntillsynen. I samband med att den ene föräldern
går till sitt arbete och den andre lämnar sitt uppstår en period
av cirka en timme som barnen annars är lämnade utan tillsyn.
Senaste läsåret omfattade verksamheten 3 7 barn varav 6 var
under två års ålder.

De studieförbund som verkar inom kommunen har olika
former av aktiviteter för barn i åldrarna upp till sex år.

Värmdö
Djurhamn
Stavsnäs

10
0
5

1976/77
1976/77
1976/77

35
JO
15

1980/81
1980/81
1980/81

Slutord
En fortsatt utbyggnad av daghemmen kommer att fortsätta
under femårsperioden så att antalet daghemsplatser beräknas
vara 535 år 1981. Barnomsorgen kan inte omfatta alla barn
med behov därav om inte verksamheten kompletteras med fa
miljedaghem.
Fritidshemsplatserna beräknas 1980/81 svara mot det

praktiska behovet.
Beträffande deltidsgrupperna (lekskola) kommer behovet

att kulminera läsåren 1977/78 och 1978/79. På grund av de
olika kommundelarnas skilda strukturer varierar behovet av
platser i lekskola mycket från en kommundel till en annan. För
att klara efterfrågan måste dels skolskjutsar tillgripas och dels
platser anordnas i daghemmen (integrerad verksamhet).

KVALITET
Planen redovisar en kvantitativ upprustning av kommunens
barnomsorg. Det är betydelsefullt att behovet av kvaliteten på
verksamheten tillgodoses genom

att personalens behov av utbildning tillgodoses
att personaltätheten följer socialstyrelsens rekommendatio

ner
att möjligheterna till specialisthjälp finns för de barn som ska

beredas plats på grund av särskilda behov av tillsyn och
omvårdnad

att Fritidshemmen omfattar barn till 12 års ålder
att Kommunen anordnar parkleksverksamhet
att Kommunen påbörjar sommargårdsverksamhet
att öppna lekskolor dit alla intresserade föräldrar kan träffas

tillsammans med sina barn och få information om lämpli
ga aktiviteter. Kan nyttjas som träffpunkt för dagbarnvår
dare.
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Område 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

Gustavs-
berg 75 95 110 110 110

Värmdö 45 50 60 65 70

Ingarö 20 20 20 20 15

Djurhamn 15 15 15 20 25

Stavsnäs 5 10 15 15 15

Platsbehovet innebär jämfört med nuläget att en brist på 25
platser i Gustavsberg 1976/77 ökar till 85 läsåret 1980/81.
Motsvarande siffror är för

DEN FRAMTIDA UTBYGGNADEN
Till hösten 1976 beräknas 15 nya fritidshemsplatser kunna tas
i anspråk i Munkmora. De planerade barnstugorna i Lugnet
och Åkerlyckan bör vardera kunna ta emot 5 skolbarn i inte
grerad verksamhet. En daghemsavdelning tar förutom för
skolebarn emot högst 5 skolbarn (förlängd syskongrupp). Det
skulle innebära 25 platser i Gustavsberg 1976.

I samband med uppförande av ny förskola i Värmdö 1977
räknas med JO platser för skolbarn i integrerad verksamhet.

Stavsnäs förskola förutsätts klara behovet av fritidshems
platser i området. Den planeras vara färdigställd i slutet av
1976.
Av de tillsynsplatser som tillkommer från 1978 och framåt

har JO per år planerats avsättas för fritidshem. Därmed skulle
behovet av fritidshemsplatser kunna täckas omkring 1980.



Juniorlaget i ishockey har vunnit div. III och kämpar i div. Il nästa säsong. Tränaren Henry Sjökvist vill tacka alla
spelarnaför en rolig tid, flera av spelarna blir överåriga till nästa säsong ochförsvinner ur laget. Nu hoppas tränare
och lagledning att utlånadejuniorer och andra intresserade tar kontakt med G/y 75. Gustavsbergaren instämmer i
tacket, lycka till i div. Il.
Fr v Henry Sjökvist, Björn Fröling, Mikael Eriksson, Ari Alholm, Tommy Viberg, Bo Johansson, Hans Malm
ström, Timo Raatikainen, Håkan Blomqvist (lagledare).
Knästående: Hans (Läppen) Johansson, Timo Wallin, Peter Broman, Roger Pettersson, Lennart Svensson och Dan
Andersson (liggande).

EINAR NERMAN GÖR
MINNESTALLRIKAR
Svenska Psoriasisförbundet, som inte får särskilt stort
stöd av staten, har beslutat att göra en årstallrik, som
kan inbringa lite pengar. Einar Nerman har gjort inte
mindre än 20 olika teckningar för tallrikar som ska säl
jas i 20 år framåt. Den första är redan på gång. Nerman
och förbundets ordförande, som varit här ute och tittat,
var mycket nöjda med det jobb, som Börje Bäcklund,
renritare, och Björn Olsson, gravör, hade gjort. Tallri
ken trycks med murryprintingmetoden och skall vara
klar till hösten. Einar Nerman tillhörde samma konst
närsgäng som Wilhelm Kåge och Jenny Hasselqvist och
hade mycket att berätta för Torsten Rolf, som var med
vid besöket. Han hade också träffat konstnärinnan Bea
ta Mårtensson, som var här 1908-1910, alltså en kort
tid då Wennerberg ännu var kvar. Hennes saker kan ni
se på samma hylla i museet, där Josef Ekbergs vaser
står.
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Rysk underhållning
på Gustavsbergsteatem
En rysk sång- och danstrupp besökte Gustavsbergstea
tern den 13 mars under sin turne i Sverige, som varade i
10 dagar. ABF har ett internationellt samarbete på det
här området och då bl a med Sovjetunionen. Och det var
ABF och Gustavsbergs kulturnämnd, som stod för
värdskapet här.

Den ryska "underhållningsbrigaden" som den kallas,
bestod av sångarna Ivan Surzjeikov, tenor, Vladimir
Stepanov, bas och Tatiana Rajkova och naturligtvis av
en balalajkaspelande virtuos, Konstantin Avksentiev
och tre folkdansare.

Dansarna börjar sin dansträning i tioårsåldern. Efter
sex års studier får man så provdansa. Och är man då
mogen nog får man bli medlem i "Gosskonsert" som den
gruppen heter.

Men musiken blev nog den bästa behållningen av det
ryska besöket. Dräkterna var dom typiska ryska natio
naldräkterna med stövlar och rikt och färggrannt utsi
rade. Och som slutmelodi sjöng Ivan Surzjikov - han
ses på stora bilden - den underbart vemodiga visan
Kalinka, som ni minns att Hasse, Tage och Monica
sjöng för oss en gång i tiden.
Innan föreställningen började hade den ryske ambas

sadsekreteraren Vladislav Karavael tagit emot pressen i
teaterns balettsal. Och med hjälp av tolk kunde man stäl
la frågor till honom. Och när allt var slut tackade Harry
Pettersson för en fin underhållning.
Utsålt hus i förväg gav till resultat en extraföreställ

ning samma dag, men så hade man också gjort propa
ganda och sålt biljetter.
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MÖLNTORPS
GLIMTEN

Nils Eriksson, 40 år i företaget!

Sigfrid Karlsson, 40 år i företaget!
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Vid företagsnämndens marssammanträde beslöts bl a
tillsättandet av en ekonomikommitte.
Förslagsbelöningar tillföll Kenneth Jansson och Sven

Erik Eriksson.
- Två veteraner med fyrtio års tjänst vardera har av

företaget ihågkommits: verktygsarbetare Nils Eriksson
och bänklimmare Sigfrid Karlsson.
- GBM-klubben valde vid årsmötet följande styrel

se: ordf. Evert Stillman, v. ordf. Åke Hedström, kassör
Inger Avelin, sekr. Lars Johansson, v. sekr. Håkan Jo
hansson, klubbm. Bertil Johansson samt Bertil Gybrant
och Tommy Hägg. Suppl. Evy Hellberg och Ingvar Wi
dell. Årsberättelsen redovisar god bredd på verksamhe
ten, vars kassaomslutning uppgick till drygt nitton tusen
kr.

Klubben har hakat på en motionsdrive, signerad
KPA, där det också betonas hur värdefull en rätt sam
mansatt frukost är för det dagliga välbefinnandet. Priser
i form av träningsoveraller m m kommer att lottas ut
bland deltagarna. Driven omfattar två perioder (minst?),
den första avslutas den 15 april.

Volleybollslaget har deltagit i en motionsserie i Hall
stahammar. En och annan seger har noterats, totalt tor
de laget hamna i mellanskiktet. Bra gjort!

KM i pimpelfiske har avgjorts på sjön Åmänningen
vid Ängelsberg. Drygt femtio tävlande vägde in fångs
terna, varpå prislistans toppskikt fick följande utseende.
Herrar: 1. Ivar Eriksson, klubbmästare, 2250 g, 2. Tage
Gunnarsson 1355, 3. Esko Pokela 1117, 4. Weikko
Mylläri 985, 5. Sivert Wallberg 810, 6. Arne Westman
720, 7. John Ehnlund 691, 8. Knut Andersson 670, 9.
Pierre Thorsen 443 och 10. Anders Noren 368 g.Damer:
1. Pirjo Ehnlund 623 g, 2. lrja Mylläri 555 och 3. lmpi
Pokela 166 g. Familjemedl. äldre: 1. Anna Eriksson
1807 g, 2. Urban Mylläri 698, 3. Jussi Ehnlund 656, 4.
Harri Leppälä 583, 5. Helge Laxbäck 541, 6. Mikael
Gunnarsson 398, 7. Bror Andersson 305 och 8. Henry
Broström 199 g. Knattar: 1. Fredrik Andersson 45 g, 2.
Bennis Ekberg, 3. Peter Thorsen. Ivar Eriksson och Pir
jo Ehnlund erövrade första inteckningen i vandringspris
i resp. klass.
- Ur lokal synpunkt bör Mölntorps IK:s bandylag

nämnas för en väl genomförd säsong! Lika många seg
rar som förluster i serien lär knappast ha inträffat "i mo
dern tid". Genom att rejält besegra lokalkonkurrenten
Hallstahammars SK i båda mötena, erövrades också he
derstiteln "Bäst i Kommun"! Framgångarna har kom
mit av flera orsaker: nye spelande tränaren - Kjell-Ove
Anegrund - har lyckats få kämpaglöd i de föryngrade
rödtröjorna som kanske aldrig förr. Man samspelar me
ra, vilket resulterat i flera inslagna mål, och försvaret har
spelat mera taktiskt, med färre baklängesmål som följd.



Mölntorps IK, årets sensations/ag i bandyns div. III,
Västmanland: Fr raden fr v Åke Johansson, Sven-Erik
Eriksson, Leif Eriksson, Börje Johansson, Ove Gredin
och Kjell-Ove Anegrund. Bakre raden lag! Kenneth An-

Spelarna har i huvudsak anknytning till vår fabrik eller
trakten. En bidragande orsak är även den hedervärda in
sats, på frivillig basis, som utförs av våra veteraner Bror
Andersson, pensionerad, och Sigge Karlsson, som aldrig
förtröttas i sina ansträngningar att spola fram en först
klassig isparkett för träning och hemmamatcher!

dersson, Thord Carlsson, Åke Lindström, Erik Hester,
Dan Karlsson, Peter Jernberg, Håkan Eriksson och sek
tionsordf. Bjarne Lindlöf. Ordinarie målvakten Pontus
Lindberg saknas på bilden.

MIK har också tagit upp volleyboll på sitt program.
Sektionsordf. Roger Sandberg arbetar hos oss. Första
spelåret tog laget "silverplatsen" i div. IV Västman
land/Uppland, inte illa!

L. Johansson

Keramiskt Centrum
öppnadeför säsongen den 3 maj och har Öppet till 2 oktober,
måndag-fredag kl 10-16, lördag kl 10-15.
Butiken är öppen som vanligt + lördag kl 10-14.
Cafeet är öppet kl 10-15.
Gustafsberg VII 3 maj-2 oktober, lördagar, 29 juni-22 au
gusti tisdagar-lördagar. Avg. Stockholm, Nybroplans kaj kl
10.00. Avg. Gustavsberg kl 14.00.
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Sigrid Landström från Lillängsdal, född 1884, sitter i
den soffa hon bl a skänkt till museet. Den harfått ny
klädsel av Majlis och Harry V.

På bilden nedan provar Greta Rundblad och Erik Vest
lund de skolbänkar de minns från barndomen.
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Ingarö
hembygdsmuseum
Den gamla, vackra skolan vid Kolström har blivit Hem
bygdsmuseum. Det är Ingarös Hembygdsvårdsförening
med ordf. Harry Vanngård i spetsen som iordningställt
ett trivsamt minnenas hus med massor av nära och kära
ting.
Det mesta är skänkta saker. Mycket var naturligtvis i

ganska dåligt skick men har restaurerats. Skolbänkarna
räddades i sista stund undan förgängelsen, varje sak har
något att berätta för den som tycker om att lyssna till
det som var.
Allt har bekostats av frivilliga bidrag, 8 200 kr har in

samlats och till det får läggas alla obetalda arbetstim
mar som lagts ner på huset och dess innehåll.

Skolan i Kolström spred kunskapens ljus över lngarö
borna mellan I 8 74- 1922, nästan ett halvt sekel och ef
ter denna period inrymde huset poststation fram till
1960. Ett hus med intressant historia.
Alla är välkomna till museet men ring först till Harry

Vanngård, kyrkväktare, tel. 272 36 och beställ tid.
Harry och Majlis Vanngård i finkläder från museets
samling, framför klockstapeln i lngarö kyrka.



VAD ÄR EN ORGEL?
Hur en orgelfungerar, har varit utgångspunkten för en
studiecirkel i SKS regi som hållits i Gustavsbergs kyrka.
Ledare har varit musikdirektör Hans Björklund.

Gustavsbergs kyrka har i sin musikundervisning 14
stycken elever i orgelspelning och denna kurs var när
mast tänkt som en utvidgning av den vanliga individu
ella och speltekniska undervisningen.

Domkyrkoorganist Gotthard Arner demonstrerar vid ett
studiebesök orgeln i Matteus kyrka för Liselotte Pet
tersson, Lena Halmvall och Erik Wennerholm.
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Tack
Ett hjärtligt tack till KF, AB Gustavsberg samt arbets
kamrater för uppvaktningen på min 50-årsdag.

Lisa Måhlberg, Mölntorp

Ett stort, varmt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Edla Sofia

NU ÖPPNAR JAG EGET!
Under mina 5 år som mekaniker för utbordare och med min ånga tävlingserfarenhet
som givit mig 3 EM har jag skaffat mig en erfarenhet som nu också kommer dig tillgodo.
Söker du en Evinrude specialist när det gäller råd, motorköp eller service, kontakta mig.

Verkstad för Evinrude, Johnson, Mercury, Chrysler.
Nya och beg. utbordare.
Hämtningar och leveranser ordnas.

EVINRUDEz
erfarenhet och prestanda

SÅ HAR HITTAR DU MITT FÖRETAG ...

/7per,eerusr
*7-LR55E. "".55701115

~~~n ~ 0 -. fflRRln
"/_ TOLLARE BRUK

s,uw- j sundet (Skurusundet) Box 2075 • 132 02 Saltsjö-Boo 2 • Tel. 08-715 49 00
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GUSTAVSBERG

Födda
7/1 Rolf Tobias son till Rolf Erik Demander o.h.h. Marie Marga

reta f. Zetterqvist, Björnskogsv. 68
8/1 dotter till Lars Gunnar Tanttari o.h.h. Kaija Kaarina f. Kar

hu, Hästhagsv. 7
9/1 Jessica Marie dotter till Joao Cardoso Da Silva o.h.h. Else

Marie Mattsson, Markörst. 8, I
11/1 Peter Magnus son till Arvi Matti Heikkilä o. Aili Mäkeläinen

Hugdahl, Nelsonst. 3
13/1 son till Björn Karl Gustav Jansson o.h.h. Britt-Marie f. An

dersson, Skyttev. 30
24/1 dotter till Seppo Tapio Repo o.h.h. Ulla Anneli f. Kettunen.

Rutens v. 14
26/1 son till Jaakko Tapani Lahti o.h.h. Jolanda f. Vettese. Björn

skogsv. 64
3/2 son till Jill Britt Engström, Meitens v. 15
3/2 son till Mary Birgitta Jonsson, Björnskogsv. 72 o. Arne Tom-

my Edman
4/2 dotter till Danica Spasic, Markörst. 4
10/2 dotter till Radomir Ivanovic o.h.h. Vera, Nelsonst. 8
14/2 dotter till Kjell Ove Thelberg o. Elin Margaretha Pettersson.

Markörst. 8, nb
15/2 son till Sven Arne Bertil Jonsson o.h.h. Berndes Jonsson. Ulla

Maria Elisabeth, Älggårdsv. 32
16/2 son till Nils Johan Höglund o.h.h. Mary Margareta f. Back

man, Skyttev. 36, bv
17/2 dotter till Osmo Sakari Kiviharju o. Paula Annikki Niemelä.

Skyttev. 27, Il
21/2 son till Dusan Gligorijevic o.h.h. Slobodanka f. Dragovic.

Nelsonst. 5
22/2 son till Per Lars-Olof Ingemar Löfblad o.h.h. Mary Hellen f.

Sipi, Markörst. 9
23/2 son till Barbro Harriet Wahlsten, Markörst. 8 o. Lars Tors

ten Gustavsson
23/2 son till Lars Erik Ivar Nordgren o.h.h. Ingegerd Marie-Louise

f. Lindström, Hermelinv. 24
25/2 son till Kjell Åke Dahlgren o.h.h. Ann-Cathrine Elisabeth f.

Jerneke, Skyttev. 15
27/2 son till Timo Laihinen o.h.h. Eila Marjatta f. Toumola, Renv.

2
28/2 dotter till Jouko Viljami Mustonen o.h.h. Tuija Anneli f.

Vaappo, Björnskogsv. 36
5/3 son till Mari Louise Hansson, Rutens v. 20
9/3 son till Teuvo Olavi Seppälä o.h.h. Raija Katariina f. Rouka

la, Nelsonst. 4
9/3 dotter till Eva Kristina Tysk, Markörst. 5

10/3 dotter till Pirkko Anneli Purtsi f. Rikala, Skyttev. 3
11/3 son till Kauko Kullervo Ahonen o.h.h. Helvi Kaarina f. Hän

ninen, Renv. 12

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Vigda
1975
6/12 Mats Olov Mehlqvist o. Roina Birgitta f. Sköldqvist

18/12 Hans Petter Nysted o. Hely Birgitta f. Lamberg
23/12 Teuvo Olavi Seppälä o. Raija Katariina f. Roukala

1976
24/1 Stig Jesper Fellke o. Ulrika Birgitta Marianne f. Fredriksson
31/ I Alpo Heikki Paananen o. Airi Anita f. Rossi
28/2 Seppo Valde Saarela o. Eija Inkeri f. Arvola

Döda
18/2 Tore Edvard Eugen Scholtze, Värmdög. 2, 74 år
22/2 Augusta Hasselblad f. Lyktberg, Rogestav. 13, 78 år
3/3 Axel Valfrid Jonsson, Östra Ekedal, 86 år
4/3 Elin Albertina Stomberg f. Stålkrantz, Hästhagsv. 18, 77 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Sön- och helgdagar firas kl 11 Högmässa. Nattvard (HHN) firas i re
gel varannan söndag (bl a 18/4, 2/5, 16/5 och 23/5). Första sönda
gen i varje månad (tex 2/5, 6/6) är församlingens särskilda dopdag,
då dopet äger rum i församlingsgudstjänsten kl 11 - dopets rätta
plats. Tala i god tid med kyrkoherden om dop, tel. 300 52.

Torsdagar kl 19.30 är det Bibelläsning och Bön i kyrkan. Helgfria
lördagar kl 18 framföres orgelmusik.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Kyrkokören, Ceciliakören och Ungdomskören,
har ett livligt program med medverkan i gudstjänster i kyrkan och på
Gustavsgården samt ett utbud av konserter.

Kyrkokören medverkar i högmässan: 16/4, 18/4, 2/5.
Ceciliakören medverkar i högmässan: 25/4.
Ungdomskören medverkar i högmässan: 9/5.

Är du intresserad av att bli med och sjunga i någon av körerna så
kontakta då musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15, 300 52.
Välkomna!

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
"Barnens kyrktimme" är det varje lördag kl 10 i kyrkan. Välkom
men till en stund av undervisning, pyssel och gemenskap. Barn i åld
rarna 4-13 år. Behöver du skjuts åt ditt barn, kontakta ungdoms
sekreteraren, tel. 300 52.

Vardagsverksamhet (juniorerna) träffas varannan tisdag (tex 20/4)
på Björnskogsvägen 52 kl 18-19.30.

I Hästhagsskolan träffas vi varannan torsdag (tex 22/4) kl
18-19.30.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843, 435008,409490



INGARÖ

Födda

3/1
9/1

14/1
19/1
22/1
4/2

Döda
Axel Fridolf Fredriksson, Pensionärshemmet, 77 år
Sven Adolf Eklöf, Östernäs, 55 år
Per Henry Thunman, Bergv. 10, 69 år
Karl Gustav Leonard Andersson (Lilja), Säby gård, 90 år
Agneta Elisabet Segergren f. Sjöö, Slingerst. 64, 33 år
Tyra Emilia Malmstedt f. Jakobsson, Brunn. 81 år

9/1 son till Stig Alfons Lindgren o.h.h. Githa Margareta f. Brandt
berg, Lugnet, Skälsmara

28/1 son till Karl Olov Herbert Jansson o.h.h. Ingrid Margaretha f.
Karlström, Återlögav. 16

1/2 Bror Fredrik son till Kurt Roland Sjölander o.h.h. Barbro
Kristina f. Friberger, Kalle Flygares v. 21

4/2 Fredrik Nils son till Alf Nils Gunnar Östling o.h.h. Gulli Bir
gitta f. Andersson, Mäster Palms v. 6

19/2 dotter till Hans Gustav OlofAndersson o.h.h. Susanne Mari f.
Carlsson, Sjöstugan 2

7/3 son till Bengt Towe Grisell o.h.h. Lorelei Elsa Randall Gri
sell, Gruvv. 4, Baldersnäs

8/3 son till Leif Artur Göthe o.h.h. Zaida Margareta f. Renner
stedt, Bageriv. 2

9/3 dotter till Lars Sören Hård o.h.h. Annika Margareta f. Na
siell, Marikav. 7

Vigda
18/2 Jan Erik Nilsson o. Margareta Schönander Nilsson
28/2 Anders Valter Beckrot o. Gunilla Margareta f. Belz

GUSTAVSBERG...

Vi pysslar, gör hobbyarbeten, leker, tävlar och har gemenskap. Väl
komna!

Barnfilmklubben visar den 6/5 "Vi på Saltkråkan" m m. Tid och
plats: Munkmoragården kl 9-10. Munkmoraskolans matsal kl
15-16. Hästhagsskolan kl 16.30-17.30. Gratis!

Kyrkans Ungdom har den 21/4 en "tävlingskväll" på Björnskogs
vägen 52. Kl 19 är den. Valborgsmässofirande blir det den 30/4 på
lngarö tillsammans med Ingarö KU. Den 5/5 kl 18.30 visas i Eke
dalsskolan Hillmanthrillern "Den gula bilen". Terminen avslutas den
13/5 med en vårfest på Ingarö kl 19. Skjuts från Gustavsbergs kyrka
18.45.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Arbetskretsen träffas i Kristallsalen kl 19 varannan tisdag (t ex 13/4).

KONFIRMATIONERNA:
Vårens konfirmander kommer att "gå fram" i två omgångar på
grund av det stora antalet. De första helgen 15-16 maj och andra
omgången 22-23 maj.

UPPLYSNINGAR:
Gudstjänster, vigslar, dop, jordfästningar mm: Kyrkoherde Hans
Ekström, tel 300 52. Barn, ungdom, konfirmander mm: Försam
lingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35, 300 52, 08/742 24 07.

Musiken: Musikdirektör Hans Björklund, tel 08/40 49 15. 300 52.

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Söndagar kl 11 hålles högmässa. Var tredje gång firas i regel Natt
vardsgudstjäns, tex 19/4, 9/5. 1 :a lördagen i varje månad kl 18 Helg
målsbön.

TRIVSELKVÄLLARNA:
Närmast hålles trivselkväll i Ingaröhemmet kl 19.30 den 22/4 och
20/5.

KYRKLIGA SYKRETSEN:
Ingarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag (t ex 14/4, 28/4).
Närmare besked ger fru Maj-Lis Wanngård, tel 272 36.

KONFIRMATION:
Vårens konfirmation blir detta år den 9/5. Kl 9.30 blir "förhöret" och
kl 11 "går konfirmanderna fram" till sin första Nattvardsgång. För
äldrar, anhöriga, vänner och den övriga församlingen hälsas väl
kommen till högtiden.

Konfirmandföräldrasamling hålles "inför konfirmationen" efter hög
mässan den 25/4 i Ingaröhemmet.

Sommarkonfirmation blir det i år med läsning 16/6-11/7. Anmäl
ningar kan göras till pastorsexpeditionen eller till Karl-Erik Ceder
lund, tel 300 52, 342 35 eller 08/742 24 07.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN:
Barnens kyrktimme träffas varje lördag kl 9.30-11 i Ingaröhemmet.
Välkomna!

Barnfilmklubben visar "Saltkråkan" m m torsdag 6/5. Kl 10.15 i bib
lioteket, Brunn, och kl 18 i Ingaröhemmet.

Kyrkans Ungdom har den 22/4 en "tävlingskväll" kl 19 i Ingarö
hemmet. Den 30/4 ansluter vi till församlingens Valborgsmässofi
rande och den 6/5 visas Hillmanthrillern "Den gula bilen". Den 13/5
blir det stor terminsavslutning med idel överraskningar kl 19 i Ingarö
hemmet.

BARNKÖREN:
Barnkören övar efter särskilt schema lördagar kl 11-12. Hör med
musikdirektör Karin Borg, tel 08/747 92 33.

Ett sätt att hedra på högtidsdag eller vid jordfästning!
Sänd en gåva till Värmdö kommuns blomster- och gåvo
fond, postgiro 316 12-5.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Invandrare i Västerås röstade* på prov*

Vet du hur man gör, när man röstar*? Vet du hur många
val-sedlar du ska använda? Det är ett par av de frågor,
som Västerås kommun ville ha svar på. Därför ordnade
man ett prov*-val för invandrare den 25 februari. Sam
ma kväll talade man om provvalet i TV-programmet
Kvälls-öppet.

120 personer var med i provet. Och visst blev det
många problem: Deltagarna fick tolk-hjälp för sent. Ib
land stod två personer bakom samma val-skärm och
röstade. Nu hoppas man, att man ska klara problemen
bättre den 19 september. Då är det ju politiska val i Sve
rige och invandrare får vara med för första gången.
De ska också få mer information före val-dagen. Re

dan nu har många invandrare över 16 år fått informa
tion om Sverige i ett häfte med posten (se nr 7/76).
Många har också börjat i någon studie-cirkel om Sveri
ge och rösträtten. I augusti kommer ett häfte om hur
man gör när man röstar (från Riksskatteverket). Det
kommer med posten till alla invandrar-adresser. I au
gusti kommer också Invandrar-tidningen på olika språk.
bl a "på lätt svenska", med ett stort nummer om röst
rätten och de politiska partierna.

Vill du veta mer om partierna nu? Kontakta då deras
organisationer i kommunen. Adress och telefon-num
mer finns i telefonkatalogen. (Se också nr 1/76!)

Många kvinnor med låga löner i deltidsarbete
600 000 kvinnor i Sverige arbetar på del-tid (bara en del
av dagen). De flesta av dem har män, som arbetar på
heltid (hela dagen). Bara 57 000 män har deltidsarbete.
Statens delegation för jämställdhet* mellan män och
kvinnor heter en grupp, som har undersökt frågan om
deltidsarbete.
Gruppen tycker att man ska göra så här, för att de

deltids-arbetande ska få det bättre:
De som har deltid ska kunna få arbeta längre tid, om

det finns jobb. Arbets-givaren ska fråga dem först in
nan han anställer fler människor.

Många deltidsarbetande har dålig yrkes-utbildning*.
AMS* behöver ge dem information om, vilka kurser
som finns för dem.

Man ska arbeta för att alla ska kunna få jobb på hel
tid, om de vill ha det.

Kvinnor över 30 år har deltidsarbete mycket oftare än
yngre kvinnor. Det visar undersökningen. De flesta ar
betar med städning, hälsovård och sjuk-vård, husligt ar
bete (att sköta ett hem, laga mat etc.), kontors- eller af
färsarbete. Det är yrken med låga löner. Där arbetar
många kvinnor men inte många män.
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Tack
Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för all vänlig uppvaktning vid min pensionering.

Uno Skoglund

Ett hjärtligt tack tillfabriksledning och arbetskamrater
för blommor och presenter vid min pensionering.

Bertil Bergström

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbets
ledning - arbetskamrater på SPF och TEC, tillförsälj
ningskontoret Fleminggatan, distriktschefer i Sverige,
Norge och Danmarkför blommor och presenter då jag
slutade min anställning vid uppnådd pensionsålder.

Eric Svenson

Ett hjärtligt tack till alla arbetskamrater och arbetsled
ning för uppvaktning vid vår pensionering.

Signe och Valle Halmberg

Vi är ett tacksamt pensionärspar, som ännu har lite av
orken kvar att sända en kär hälsning och tack till ar
betskamrater och fabriksledning för uppvaktningen ef
ter slutad arbetstid.

Aina och Stig Lindahl

Arbets-tiden per dag behöver bli kortare för alla, sä
ger gruppen. Man förstår det, när man ser den höga siff
ran för deltids-arbetande kvinnor. Man måste också ord
na daghem till alla barn som behöver det.

ORDET BETYDER
*röst/a -ar -ade -at De ska rösta=de ska välja t ex representanter till
riksdagen eller kommun-fullmäktige.

*prov- -et -en Vi gör det på prov=vi gör det för att se om det går bra
eller inte.

*Jämställdhet -en Jämställdhet i arbetet=t ex när en kvinna och en
man har samma typ av arbete och får samma lön för det.

*arbetsvillkor -et - Bra arbets-villkor=t ex bra lön, bra arbetstider,
billigare lunch, etc.

*yrkesutbildning -en Hon får yrkesutbildning=hon får lära sig ett
yrke (ett arbete) tex i en skola eller på en kurs.

*4MS=Arbetsmarknadsstyrelsen. Det är en central myndighet för
frågor om arbete. Arbetsförmedlingen är den lokala myndigheten.



Handlakonsumentägt!

Hos oss kostarfärgkort
1:20 för 9x9 cm
1:50 för 9xl3 cm
och 9x11,5 (=pocket)
Kopiepriserna gäller vid framkallning och samtidigt kopi
ering. Framkallning kostar 7:50. Kopiorna Du får är siden
mattkopior med tålig, reflexfri yta.
POST-A-PHOTO 9xl1,5 och 9x13-kopiorna är datum
märkta och har adresslinjer och portoruta på baksidan och
kan därför postas.
Vid framkallning och första kopiering gäller garantikopia
dvs Du behöver inte betala för över- eller underexponerade,
oskarpa eller felaktigt beskurna bilder.

'NYE '

Agfamatic2008Pocketmed
Philips Topflash blixtstav
Agfamatic 2008 En liten behändig kamera, som är lätt att
använda. Den har sensoravtryckare och snabbframmat
ning, sk repitomatic. Objektiv med ljusstyrka 1:9,5.
Slutartid 1/50 och 1/100 sek.
Presentask med kamera, I färgfilm, bärkedja och Top-
flash blixtstav. 198:-
Philips Topflash Det moderna blixtsystemet med säker
blixtfunktion. Innehåller 8 blixtar. Passar till Agfamatic
A%mosepos
eDOMUS GUSTAVSBERG

Årets stora Sverigebroschyrmed information för alla som
tänker semestra iSverige har utkommit. Man får den gra
tis i alla turist- och resebyråer, vissa bensinstationer och på
större järnvägsstationer i hela Sverige. Dessutom finns
Sverigebroschyren ombord på Linjeflygs plan. Månda
gen den 26 april delades den ut i Pressbyrån i Stockholms-,
Göteborgs- och Malmöområdena.

Broschyren "Sverige är fantastiskt" innehåller massor
med tips både för den som håller på att planera sin semes
ter och för den som redan är på väg. Hur och var man kan
bo och äta, vad det kostar, var man badar, cyklar, vand
rar eller paddlar bäst - det är sådant broschyren ger be
sked om. Man hittar också information om camping, fis
ke och bilrundturer.

Spelmansstämmor, teater, folkfester och konserter
finns med liksom tips om kurser i bl a vävning, växtfärg
ning och till och med knuttimring!

Allt fler frågar efter färdiga semesterpaket - ett be
kvämt och prisvänligt sätt att resa också i Sverige. Exem
pel på olika arrangemang lämnas.

Adresser till organisationer och researrangörer, tele
fonnummer till Sveriges alla turistbyråer, en bra karta,
uppgifter om sevärdheter i hela landet och många vackra
färgbilder gör broschyren extra värd att spara.

Den som tänker tillbringa semestern i Sverige gör klokt i
att skaffa sig broschyren "Sverige är fantastiskt" i god tid.
Det har visat sig att den brukar ta slut mycket snabbt trots
att upplagan är så stor som 450 000. Utgivare är Sveriges
Turistråd, den nya centrala turistorganisationen som bil
dades vid årsskiftet.

Och så har vijuFrida i varje län, dit man kan ringa och
höra vad som pågår. Hennes nummer finns i telefonkata
logen på Frida Fritidsinformation (tfnsvarare) och i den
nya Sverigebroschyren. Glad Sommar!

i!//a27*
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Badkaret somduschplats.
Badkaret är naturligtvis utformat så man ska kunna ligga bekvämt och bada.
Men det fungerar också utmärkt som duschplats. Botten är bred och plan och så
lång att duscharen kan kliva in och ut i duschstrålen. Här är några tips. Hur man gör
badkaret till en ännu bättre duschplats.

Stödhandtag
Sätt ett handtag på väggen vid
karet. Bra att hålla sig i. Lättare
att ta sig i och ur.

Handdusch
Så här ser den nya handduschen
ut. Lätt och behändig. När den
sitter på sin vanliga plats på
badkarskanten syns inte slangen
och är alltså inte i vägen när du
ska göra rent.

Badkarshylla
Utmed karets långsida mot väg-
gen kan du sätta upp en hylla
som extra avlastningsplats.
Gustavsbergs gör en i emaljerad
plåt i samma färger som bad-
karen. Bredd 15 cm. Ger bättre
armbågsrum när du·duschar.~

Väggstång
Handduschen kan du sätta upp
på en väggstång med justerbart
fäste. Så har du båda händerna

7 Termostatblandare
Badkarsblandaren sitter på ka
rets fotända. Du har en pådrags
spak för vattnet och en ratt för
konstant temperatur. Du ställer
om från kar till dusch genom att
trycka på en knapp. Den återgår
alltid till kar när du vrider av
vattnet.

Bred, plan botten
Gustavsbergs badkar har bred,
plan botten så att man står på
jämn yta när man kliver in och
ut i duschstrålen. Eller sitter om
man nu föredrardet. ua'.

.
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Duschdraperi
Det finns massor av färdiga
duschförhängen i olika färger
och material. Enkelt att sätta
upp på gardin- eller expander
stång ovanför badkaret. Och så
kan du duscha högst privat och
slipper stänka ner mer än nöd
vändigt. Tänk på att draperiet
ska vara lagom långt så att det
kan läggas innanför badkars
kanten.

Duschorama
Så heter det nya sättet att
duscha. Vattnet kommer från
fyra håll och du blir duschad
runt om samtidigt. Den höj- och
sänkbara duschramen kan dess
utom fällas in mot väggen när
du inte använder den.

Halkmatta
En halkmatta är en billig för
säkring. Du står extra stadigt i
duschen och kliver i och ur
karet litet säkrare.

··• AB Gustavsbergs Fabriker
Fleminggatan 62 B, Box 12159,
102 24 Stockholm 12, tel. 08-52 08 60

Badkarsfat
Tvål, svamp, borste, shampo vill
du helst ha nära till hands. Bad
karsfatet Sindbad från Gustavs
bergs finns. i flera fina färger.
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UR INNEHÅLLET:

Tre utställningar från
Gustavsberg på NK

I februari hade Gustavsberg tre utställningar på NK:s
konsthantverksavdelning.

Karin Björqvist ställde ur sin ateljeproduktion ut sin
Oktaviuskruka, vit och i blåmålat stengods, både i mind
re och större varianter. Karin har också gjort en stor
Oktaviuskruka med fat, som man kan plantera direkt i.
Karin kallar den Palmkruka. Den har nyss kommit fram
och kan köpas på beställning. Intresset för dom här kru
korna var mycket stort - också för dom större model
lerna.

Så hade Berndt Friberg en stor stengodsutställning
med 160 pjäser. Det dröjde inte länge förrän alla var sål
da, utom två, som kom tillbaka till någon som redan be
ställt dom innan utställningen.

250 krukor kallades den utställning, som Margareta
Hennix, Lisa Larson, Stig Lindberg och Britt-Louise
Sundell hade gjort. Fyra uttryck i lera blev en utställ
ning, som kom fram på rekordtid och sålde bra. Dom
fyra keramikerna finns redan representerade på Natio
nalmuseum, men museets Dag Widman valde denna
gång ett exemplar av var och en.
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När kabbelekan
blommar

Nej, än blommar inte kabbelekan, inte heller getramsen
som prunkar på vårt omslag men vi kan väl fröjda oss åt
den blomstertid som kommer. För övrigt är våren på
väg. Skrivaren, som för första gången i sitt långa liv un
der påsken har besökt Paris, kan intyga att fruktträden
redan då blommade vid Sacre Coeur och man kunde sitta
i gröngräset i Versailles och dela sitt bröd och sitt vin.

Vintern har varit lång och vårblommorna kämpar
med de täta snövädren vid husväggen här hemma vid
Farstaviken. I Gustavsberg är det åter fart på byggna
tionen. Småvillorna i Björnkärret växer upp med en fart,
som näsan tar andan ur en och de ljusa färgerna på hu
sen förbryllar. Det är kanske ovanan och avsteget från
de gustavsbergska traditionerna, som gör en lite kluven
och osäker, det kan ju bli riktigt vackert när det blir fär
digt. Den som såg "vedbodarna" i Höjdhagen växa upp
ur leråkrarna 1939 kunde ju inte ana vilken idyll det
skulle bli med tiden.

När den här tidningen lämnat trycket kommer tre av
de livaktigaste invandrargrupperna i Gustavsberg att
starta en Invandrarvecka. Det är den italienska, finska
och portugisiska klubben, som gemensamt och med stöd
från kommun, fabrik, Domus och folkparksförening
bl. a. som bjuder oss ett rikt program, mer om det på
sida 20.

Alldeles, som på beställning kom Gösta Dahlberg
med en lång och trevlig berättelse om den första grup
pen italienare, som kom hit efter kriget. Den artikeln får
bli vårt bidrag till invandrarveckan och nu hoppas vi, att
vi får liknande bidrag från andra invandrargrupper.

Mittuppslagets skidtävling passar egentligen förträff
ligt till väderleken när tidningen går i press, men det
trodde vi faktiskt inte när vi planerade in bilderna i "vår
numret". Men aprilväder kan slå om och vi kanske tinar
upp till sommarnumret, i varje fall aviserar Keramiskt
Centrum sitt öppnande och det är ju ett vackert vårtec
ken. Där skall bl. a. bli en utställning av den store Strind
berg, som fått en sida i tidningen, han har ju vistats på
Värmdö och har anknytning till vår hemmaö.

Sex avtackningar har vi haft och flera följer. Många
med lång tid i företaget går i pension detta år, för framti
den lär det bli ont om "veteraner" med 50 tjänsteår.

GBM-klubben i Mölntorp är som alltid på alerten och
har fått konkurrens med "Ankaret" i Gustavsberg. Ib
land verkar utbudet på fritidsaktiviteter vara större än
orken och lusten att lämna hemtrevnaden och teven.
Men nog har personalklubbarna en viktig funktion, om
bara inte ledarna förtröttas innan vi hittar ut till en akti-

Kabbeleka, kabbelök, på latin Calta palustris, ört bland
ranunkelväxterna, blommar vår och försommar över
hela landet.

vare fritid.
Till sist, varsågod, här är vårt vårnummer, den här re

daktionens sista, ni hittar de gamla, vanliga märkena på
innersidorna, ha det så bra, njut av varje vårdag, vi ses
igen i sommarnumret. Red.
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Tisdag 1977.03.08 kl. 15.00-17.10

Kyrksalen, Gula Kontoret

Våra samarbetsformer
Bo Broms rapporterade från företagsnämndens arbetsutskott
där man diskuterat den situation som uppstått då bl a före
tagsnämndsavtalet upphört att gälla. Från företagets sida
hade man uttryckt den förhoppningen att företagsnämnds
verksamheten med dess olika underorgan skulle kvarstå som
informationsorgan i avvaktan på medbestämmandeavtalen.
Om det inte fanns önskemål från personalorganisationerna att
samrådsverksamheten skulle fortsätta kommer naturligtvis
inte företaget att påyrka detta.

På såväl arbetsutskott som nämndmöte framhöll både SIF
klubben och SALF-avdelningen att man kunde tänka sig fort
sätta nämndarbetet.

Fabriksklubben som representerar merparten av de an
ställda menade dock att företagsnämndsverksamheten i och
med medbestämmandelagen spelat ut sin roll och att man fort
sättningsvis inte kommer att delta i nämndarbetet.

Beslöts att företagsnämnden i Gustavsberg upphör och att
tidigare beslutade sammanträden avlyses. Även planerade
Gustavsbergsråd avlyses.

Då företagsledningen är angelägen att informationsskyl
digheten enl MBL fullgöres, meddelade Bo Broms att man
snarast kommer att föreslå personalorganisationerna annan
form för informationsutbyte.

Arne Johansson framhöll att man från Fabriksklubbens
sida var villig att fortsätta arbetet som vanligt i förslagskom
mitten, då dess karaktär gör att arbetet där bör fortgå t v.

Gösta Treskog väckte frågan huruvida samarbetskom
mitteerna och övriga underorgan till företagsnämnden skulle
fortsätta sin verksamhet.

Beslöts att varje samarbetskommitte och övriga organ efter
samråd med personalorganisationerna själva tar ställning till
ev fortsatt verksamhet.

Nyafrågor
Bengt Thyren önskade att nämndens arbetstagarledamöter
skulle ta ställning till enansökan om statsbidrag till fortsatt
lagerhållning. Denna fråga tas upp under § 10.

Allmän översikt
Bo Broms refererade inledningsvis från ett företagsledar
symposium han deltagit i. Det råder en allmän pessimism
bland europeiska företagsledare idag på grund av den ut
dragna lågkonjunkturen. Endast Japan och USA börjar kom
ma ur konjunktursvackan. I Sverige har många företag svårig
heter med de växande lagren. Bostadsbyggandet ligger på låg
nivå i de flesta europeiska länder med undantag för Belgien.

För vår del har den strukturella nedgången av bostadsbyg
gandet speciellt drabbat BKF och Mölntorp. Efterfrågan på
våra exportprodukter har minskat och man vill inte godta vårt
prisläge.

På konsumtionssidan råder viss dämpning, men våra form
givare och produktutvecklare på Porslin och Plast kommer
med en del nyheter.

4

På rörsidan har vi haft relativt gynnsamma utleveranser
som dock ligger under budget.

Januari och februari har varit ogynnsamma månader för
oss bl a på grund av den utdragna vintern och att grossisterna
haft välfyllda lager.

Totalt har vi inom Gustavsberg hyggliga produktionsför
hållanden med ökad lagertillväxt, dock ej oroväckande sådan.

Förhoppningar finns dock att konjunkturen skall vända
mot slutet av året och Bo Broms betonade att det krävs en
optimistisk inställning och hårt arbete från alla i företaget.
Percy Gelin gav en rapport från YVS-försäljningen. Färdig
ställandet av småhus är försenat på grund av vintern och det
råder en ganska låg aktivitet på grossistsidan. En försiktig
optimism pekar på att vi räknar med ökad efterfrågan under
vårmånaderna av vårt nya sanitetsporslin.

Under 1976 färdigställdes 56 000 lägenheter och i bran
schen räknar man med att 60-65 000 ska färdigställas under
1977.

Fabrikscheferna Hans Andersson och Bengt Bram lämnade
kompletterande upplysningar från sina resp avsnitt.

SPF ligger före budget på tillverkningen av klosetter, medan
tvättställen ligger i nivå med budget.

BKF-personalen börjar nu bli inkörd på det nya emalj
verket, medan leverantören av konveyorn kommer att åtgärda
en del felaktigheter.

Bertil Samuelson omtalade att Porslinsdivisionen haft en
försäljning som ligger långt under budget årets första två må
nader. Det råder en allmän osäkerhet på marknaden, för
modligen avvaktar konsumenterna resultatet av årets avtals
rörelse.

Agu Kriisa från Plastdivisionen meddelade att man haft en
god orderingång årets första 6-7 veckor. Totalt för 1 :a halv
året bör budgeten kunna uppnås. En satsning kommer bl a att
ske på exporten med en del nyheter. Man har också lyckats
hålla nere de fasta kostnaderna och personalens närvaro har
glädjande nog ökat. F n råder dock ett visst köpmotstånd på
marknaden.

Enligt Bo Broms behöver vi förbättra den inre effektiviteten
i företaget bl a genom att genomföra beslutade rationalise
ringsprogram. I detta program ligger t ex samordning av vissa
funktioner mellan BKF/SPF.

Vi jobbar också med 5-årsbudgeten och den strategiska pla
neringen där vi ser våra möjligheter inom områdena fritid, mil
jö och energi.

1976 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det översända bokslutet
och ett flertal overheadbilder en uttömmande redogörelse för
det gångna året.

Försäljningen 1976 uppgick till 641,6 mkr, en ökning med
drygt 16 %. Fristadsfabriken representerar såväl omsätt
nings- som resultatmässigt en ökande del i företaget.

Totalt har 1976 inneburit att de fasta kostnaderna ökat
kraftigt, att försämringen av bostadsmarknaden slagit igenom
i minskad orderingång, att vi haft ett sämre primautfall på
flera områden. En analys av varje tillverkningsenhet och dess
resultat följde därefter.

Bo Broms nämnde avslutningsvis att vårt bokslut 1976 är
det första som får officiell prägel med förvaltningsberättelse,
balansräkning och resultaträkning.



Slutrapportfrån referensgruppen
Slutrapport från referensgruppen för minskad personalom
sättning förelåg och den presenterades av Ulla Billving, Karl
Erik Gustavsson och Gösta Treskog.

Slutrapporten innehåller ett flertal förslag med konkreta åt
gärder hur man i de olika samarbetsorganen kan gå vidare i
syfte att minska omsättningen och öka samhörighet och vi
känsla.

Gösta Treskog framhöll att den grundfilosofi som hela tiden
föresvävat gruppen var att hanteringen av personalfrågorna i
mycket stor omfattning måste ske mellan chefer och med
arbetare för att ge önskad effekt. Försöken att låta medarbe
tare på personalavdelningen tjänstgöra någon eller några
dagar i veckan för att ge stöttning åt produktionsenheterna
kommer självfallet att fortsätta.

Bo Broms framförde ett tack till gruppen för dess arbete
och poängterade att det nu ankommer på våra divisions- och
fabrikschefer att på det sätt de finner lämpligt avsätta resurser
så att de intentioner och förslag som framkommit också ge
nomföres.

Protokollfrån samarbetskom. etc
Protokollen från nämndens underorgan lades med
godkännande till handlingarna. Ur förslagskommittens sam
manfattning för det gångna året kan nämnas att antal belöna
de förslag minskat och att den totala belöningssumman upp
gick till kronor 26 250.- (49.355.- år 1975).

Till Fabriksklubben överlämnade ordföranden en check på
kronor 2 540.- som bidrag till studier i arbetarskydd. Chec
ken mottogs av skyddstekniker David Hjerpe och antalet yr
kesskador har glädjande nog minskat från 64 till 59.

Ansökan omfortsatt lagerstöd
Efter hemställan från Bengt Thyren avgav nämndens arbets
tagarledamöter ett enhälligt uttalande där man tillstyrkte före
tagets ansökan om statligt lagerstöd för perioden 1977 01 01
- 1977 06 30.

Motorvägen
•• •narmar sig

våra trakter

Vår fotograf Hilding Engströmer tog denna bild på
byggplatsen för den nya bron vid Eriksvik. Motorvägen
närmar sig. Hållerplanerna är den klar till Insjön 1979.
Sedan beror det på många faktorer, konjunkturerna
bl a, om vi skallfå den dragen ändafram till samhället
Gustavsberg 1981.

Personalklubben "Ankaret"
Gustavsberg

har haft årsmöte den 28 mars och valde följande styrelse:
Stig Englund, ordf.
Börje Frisk, v. ordf.
Britt-Marie Aspell
Mats Eriksson ®%

Arne Lindberg
Rolando Valenti
Per Wester, företagets repr.
med Conny Rolf som ersättare.
Sekreterare och föredragande Åke Blomberg (anställd

tjänsteman).
Klubben "Ankaret" kämpar ännu med det "dåliga föret i

portgången" men har under sin korta tillvaro varit en verklig
tillgång för personalen. Många och givande besök på teatrar
och aridra utflyktsmål har bjudits liksom idrotts- och familje
arrangemang. Vi har köpt böcker till billigt pris och erbjudits
semesteralternativ etc.
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Fabriken i Laveno, seddfrån "mittfönster" 1953. Sedan dess har många nybyggnader kommit till och dessutom en
linbana upp till toppen av Sasso del Ferro till häger.

ÅTER TILL LAVENO
För en tid sedan tog jag farväl av ett par italienska vän
ner, som efter 30 års jobb vid fabriken vände åter till
Laveno. Inte utan tårar, ty dom, som flera andra, läm
nar barn och barnbarn kvar. Vi får nog se italienare på
återbesök i Gustavsberg årligen! De här båda var med i
den första gruppen från Laveno med omnejd, som jag en
eftermiddag i oktober 194 7 mötte med en abonnerad
buss vid Centralen i Stockholm.

Förhistorien är att svenska företag, såsom Kockum,
ASEA, Atlas-Copco-och Gustavsberg, behövde öka ar
betskraften, då reserven av yrkeskunnigt folk här hem
ma inte räckte. Ett avtal upprättades via ambassaderna
mellan Italien och Sverige om villkoren för utvandring
av italienska arbetare. - Efter vapenstilleståndet och
ockupationen dröjde det ännu några år innan fångar hit
tat vägen hem, partisanerna återvänt från bergen och
återuppbyggnad kunde påbörjas. Trots inflation och an
dra sviter från kriget, såsom brist på varor och ransone
ring av livsmedel, var läget i norra Italien relativt gott -
och man hade sitt jobb att återvända till. Redan 1946, då
Giuseppe Villa, sedan 1939 tillsammans med Rossi in
struktör på Sanitetsgods, for ned till Laveno för att gifta
sig, sonderade han möjligheterna att få porslinsarbeta
re, dels genom samtal med Roi, kommunalman, dels
med förfrågan hos De Ambroggi, chefvid fabriken. Aret
därpå var Gustavsbergs tekniske ledare, dr Altman nere
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vid Lago Maggiore, och från sitt hotell i Stresa tog han
kontakt med kommunen och fabriksledningen. Genom
ett upprop inbjöds intresserade porslinsarbetare från Ce
ramica ltaliana att teckna sig för att få komma till Gus
tavsberg. - Altman var en gång teknisk ledare vid den
na fabrik, men tvingades fly under fascisttiden - och
hamnade i Gustavsberg, där hans kunskaper kom väl till
pass. - Han var välkänd bland arbetarna och skrev hem
i ett brev att "svårigheten är inte att få folk, men att välja
bland hundra. Försök har gjorts på visst håll att hindra
mig, men vederbörande har fått svälja det beska pill
ret ... Huvudsaken är nu att Skoglund klarar bostäder
och Dahlberg ordnar med möbler mm i tid".

Laveno kanske tarvar en presentation. Det är ett sam
hälle vid Lago Maggiore i det vackra förealpina områ
det. Sedan lång tid ett keramiskt center med tre pors
linsindustrier. Där har många i trakten - och flera som
hamnade i Gustavsberg, lärt yrket som lärlingar. - Vid
den här tiden var fabriken åter i gång. Den var välord
nad, där fanns läkare och matsal, och fabriken under
stödde nunnornas daghem. Från fabrikens lantgård kun
de man köpa mjölk och grönt. - Ändå ville många skri
va kontrakt - inte minst för äventyret att få se det lilla
välbärgade landet där uppe vid Nordpolen. Gustavs
bergs löner var högre, bostäder och sociala anordningar
föreföll fina. Man hade chans att spara och skicka över-



På Värdshuset, 1950 bildades Italienska Klubben vid en gladfest. Fackföreningen var inbjuden bland andra. Fotot
publicerades i Gustavsbergaren 1967 med anledning av 20-årsjubileet.

skott hem till anhöriga och för olika försäkringar. Stan
nade man två år fick man resan hem - med bagage -
betald. Genom Villa och Rossi hade man hört talas om
den vackra skärgården - och de vänliga gustavs
bergarna.

På en Ristorante i Varese bjöd Altman och ambassa
den de sökande välkomna till middag, med information
om Gustavsberg, om utrustning, resa och förmåner. De
utvalda undersöktes av en svensk läkare på platsen och
så började den första gruppen packa för La Svezia.

Järnvägsresan gick över Milano, genom Schweiz och
Tyskland och var lång och besvärlig med täta tågbyten.
Utöver egen skaffning hade man blivit tilldelad bröd och
konserver i överflöd, och under några uppehåll bjöds
man på köttsoppa. De som var tacksammast för brödet
var de många tyskar som fick del av matsäcken, vid oli
ka stationer.

I Köpenhamn mötte Villa för att hålla gruppen sam
man till genomgångslägret utanför Malmö. Nu mötte
man hårda - kanske omotiverade - bud, som följde
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsens rutiner om motta
gandet av flyktingar. Man fick stanna i karantän i tre da
gar. Kläder och bagage skulle desinficeras. Några trod
de man kommit till fångläger - och kvinnorna, som lagt
håret så fint hos "frissan" i Laveno, grät bittert vid
skrubbningen av håret. En chock var också att man
måste badas tillsammans med barnen. - Enligt det stat
liga avtalet skulle man förses med klädesutrustning. Villa
förde dem till Kläd-Konsum, där man provade över
rock, kostym, arbetsskor, strumpor och overall - även

det en scen som hade sina tragikomiska poänger. Allra
helst som italienarna i sin personliga utrustning oroade
för det snökalla landet hemifrån hade med tjocka skräd
darsydda rockar och rikligt av hemstickade strumpor,
vantar och tröjor. När allt det där var överståndet hade
man fest i baracken, drack sitt vin och sjöng "i Canti della
montagna". - Så gav den första gruppen sig till tåget
från Malmö till Stockholm. Villa fick stanna för att ta
hand om ytterligare två grupper. - Han fick magsår på
kuppen och måste till sjukhus efter hemkomsten.

Det var ett propert ressällskap, som jag samlade upp i
min buss. Modernt klädda och välförsedda med, för
utom alla klädespersedlar, allehanda resgods, husgeråd,
matvaror som spaghetti och risgryn - och två stora
damejeanner med vin! Tullarna hade varit vänliga i Mal
mö. Kanske dom läst det statliga avtalet, där det angavs
att "åtgärder skulle göras för att tillförsäkra de italien
ska arbetarna den kost, som motsvarade deras vanor"?
Jojo, men vinvanan blev oss för dyr - så det blev att
vänja sig med mjölk i stället. Konsum fick dock öka si
na lager av spaghetti, olivolja och tomatpure!

I de nya lamellhusen i Hästhagen fick familjerna dela
dubletter med gemensamt kök, ungkarlarna bo i lag i de
något större lägenheterna. Konsum hade möblerat upp,
linne, husgeråd och olika inventarier lånade vi ut. En
kelt men välordnat under Margys ledning. Det är inte
litet grejer man ska ha i ett hushåll! Men det var el-ran
sonering, så vi måste be hyresgästerna att använda dus
charna i fabriken. Aktsamma om lägenheterna var dom,
allmänt bytte man till toffior innan man klev in i rum-
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men - där lärde vi oss en del! En städerskaanlitades en
gång i veckan för trappor och ungkarlarnas rum.

De första invandrarna och hyresgästerna hette Alde-
ra, Attini, Delle Donne, Ferri, Fonsati, Ielmini, Reggiori,
däri inräknat fruar och barn. Efter tre dagar anlände
Allegri, de Ambroggi, Cadario, Corrias, Giannattasio,
Marian, Mascheroni, Monteggia, Pezza, Poroli, Sartori,
Radaelli och Roi. Nästa grupp bestod egentligen inte av
porslinare, men flera goda yrkesmän från Golasecca och
andra orter bl. a. från en flygindustri, som Altman först
tänkt sig placera hos andra KF-industrier, men som
Gustavsberg förståndigt nog behöll till Mek- och elverk
städerna bl. a. Där var Basetti, Bonini, Braghini, Brog
noli, Campagnoli, Garzonio, Gavazzeni, Giani, Gili, Lo
di, Grosselli, Michelini, Oldani, Pelizzoli, Pizzoni, Poli
nelli, Rabaini och Terzi. Efter någon månad kom sedan
Gatti, Nannini och Poggi, som var "konstmålare". - Vi
fick vi lov att ta till Mariaplan och Terassen för att här
bärgera denna invasion av sydlänningar, en koloni på
över 60 medlemmar. Ett tillskott av ny färg i samhället,
av kvällsarior i Hästhagen, och folk som sjöng när de
gick till jobbet. Vackra signorinor, som fångade de sven
ska grabbarnas blickar och gav en och annan beund
rande vissling, när t. ex. Oswalda, Luigia, Lovisa, Rosa
lia eller Elisabetta gick Algatan fram. Det var skönhe
ten, som kommit till byn! Åja, pojkarna tålde också att
tittas på. Så det blev ju allianser mellan svenskar och ita
lienare med tiden! Nästa år, då kolonin förstärktes ytter
ligare, bl. a. med fruar som ordnats per korrespondens,
fastnade min praktikant på personalkontoret för en snäll
kille från Laveno, och Birgitta fick snart efterföljare i
Karin, Margit m. fl. i riktigt trivsamma par. En och an
nan italienska accepterade också en svensk.

Jag har frågat några av de första italienarna - som i
regel bara har gott att säga om sina första intryck av
Gustavsberg som samhälle - vad som var besvärligast i
början. Jo - det var de påbud som kom i form av olika
anslag - bl. a. från hyresvärden om tystnad efter kloc-

Den översta bilden är nästan unik. Här har Italienska
koloninförförsta gångenfått besök av nordens ärkebi
skop Muller. Bilden kommerfrån G. Villa liksom de öv
riga på denna sida.
Alla tre bilderna är tagna i Hästhagen, den i mitten togs
i nov. 1947. Fotot härintill ärfrån Ekvallen i sommaren
den sköna.



kan 10 på kvällen, ute som inne! Alltefter som måna
derna gick blev också våra invandrare lika kalla som vi
- den spontana sången blev mer sällsynt. - Man läng
tade efter brev hemifrån. All post till dem kom till Per
sonalkontoret, och tack och lov att jag hade Birgitta till
hjälp vid sortering och utdelning. Fick någon paket med
något gott från Italien, eller en italiensk tidning, ja då ti
nade man upp några grader. Inte kunde man gå på bio,
det fanns inte TV och inte ett kafe, där man kunde träf
fas på kvällen som hemma. Vi andra fattade nog inte hur
svårt det egentligen var för denna grupp . Hemlandet var
så långt borta, och det gällde att inlemma sig i en ny kul
tur med många egendomliga inslag - upplevelser som de
säkert delar med många andra invandrare av i dag.

Den största svårigheten i anpassningen var dock språ
ket. Vi gav en kurs i svenska på kvällarna, men delta
garna blev efterhand allt färre. En tolk anställdes, Evy
Borelli, som fick fullt schå att ordna kontakt med mig
och arbetsledarna, gå till Kristidsbyråns Harald Lind
holm för att få ransoneringskort, fylla i allehanda blan
ketter, och tolka krämporna hos läkaren. - Vid rönt
genkontroll på Uttran sa' läkaren åt en italienska: "Håll
andan!" Hon svarade: "No! Italia!" - I Konsum hade
man börjat införa snabbköp, så man kunde ju peka på
vad man ville ha. Men då en kvinna ville köpa "latte" i
mjölkaffären, och upprepade det flera gånger, och biträ
det bara sa Va?, så gick hon förstås. "Va" på italienska
lär betyda Gå! - Villa och Rossi fick under de närmas
te åren också sin beskärda del, ibland dygnet runt, för att
hjälpa sina vänner till läkare och myndigheter. Sällan
såg man främlingar som så tålmodigt smälte in i vår mil
jö, fast Värdshusets mat var för söt, brännvinet för
starkt, ransoneringen egendomlig, och vintern kall och
lång. På socker och kaffe blev det byteshandel med sven
ska kamrater. Farsta trädgård fick ökad kundkrets på
grönsaker, och under den första varma årstiden kunde
man se en och annan plocka sniglar för sin kost. I våra
lunchrum bredde nykomlingarna ut sina rutiga dukar på
borden vid rasten, och åt i familjelag frukt och medhavd
spaghetti. Det var trivselfläktar från Södern!

Ganska snart ordnades en allmän informations- och
frågestund inför dr Altman och mig. Jag fick svara på en
del som Altman översatte. I övrigt förstod jag ju inte
mycket, annat än att man hade stor respekt för Altman,
och att det inte var lönt att sticka opp. Så följde på kväl
len välkomstmiddag vid dukat långbord på Värdshuset.
Vi hade fått ökade bröd- och smörransoner för detta ce
lebra tillfälle - men jag måste erkänna att jag bleknade,
när några stoppade i sig de upplagda smörkulorna som
karameller. Det sjöngs, Elvira Fonsati fick kamraterna
med i ljuvlig körsång, och vid den efterföljande dansen
höll Poroli som en Pan med sin klarinett, stämningen i
topp och chefen dansade rumba med tolken.

Kvinnorna på ljugarbänken hos Mamma Maria - vårt
"högkvarter" i Laveno.

Ovanför kiosken i Hästhagenfanns samlingspunktenför
italienarna innan koloninfått sin lokal. Bildenfrån mit
ten av 1950-talet.

En söndag i början av november hyrde vi en buss och
jag visade Laveno- och Golaseccaborna min barndoms
stad, Stockholm. Sången var frisk i bussen och på trap
pan till Blå Hallen gav man också sångarhyllning åt
huvudstaden. - En annan dag tog tolken en busslast
badsugna till Sportpalatset. - Och vintern gick och som
maren kom. Man fick vara med om invigning av Ekval
len och badkarsfabriken. I Stockholm tittade många ita
lienare på kortegen vid kung Gustafs 90-årsdag, och
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Storfotbollsfestpå Råsunda, Italien-Sverige, på 1950-talet. "Våra" italienarefrån Gustavsberg känns igen ifolk
vimlet på läktaren. Vem hejade dom på?

nästan alla deltog i en välgörenhetsmiddag i Fataburen
på Söder för nödställda i Italien. Gustavsbergs fabrik
skänkte konstgods för utlottning, och jag representera
de vid bordet så smått och blygt mellan generalkonsul
Thulin och den italienske ärkebiskopen för Norden. Den
senare besökte också Gustavsberg och tittade på italie
narnas arbetsplatser och deras hem, och höll en liten
mässa. Som tack för ciceronskapet gav han mig en me
dalj av påven Johannes. När kolonin slutligen fick en
första liten lokal i Hästhagen för sina träffar - mest för
männen - ordnades det med återkommande besök av en
pater från Stockholm för mässa - och dop emellanåt.
Numera har kolonin en större lokal i Kullen och mässor
hålles regelbundet tillsammans med invandrare från an
dra länder i kyrkan.

Efter de fem första åren i Gustavsberg beslöt ett 30-tal
italienare att gemensamt fira semester i hemtrakten vid
Lago Maggiore. Erik Norberg och jag blev inbjudna att
under en vecka vara kolonins gäster. Det passade mig
bra, då jag var på en kooperativ semesterkurs i Schweiz
och hade en vecka kvar. Rossi hämtade mig i Lugano
och jag inkvarterades på Acqua Nera hos Elvira Villas
mamma Maria - och blev synnerligen väl ompysslad.
Hennes fritterade fisk, serverad i det gammaldags kö
ket, vitt bröd, ost och husets vin - det är sånt man aldrig
glömmer. - En dag var vi hos Fonsatis på andra sidan
viken, där nioåriga Filippo - numera känd kameraman
på TV - gav konsert på sin basun under vindruvsspal
jen. Rossi visade utsikten från bergen vid Como och från
taket av Milanodomen. I Milano gästade vi också famil
jen Valli. Uppe på sluttningen - med strålande utsikt
över Lago Maggiore, med Monte Rosa i bakgrunden, åts
generös måltid hos Corrias föräldrar, och var jag nere på
marknaden så var där alltid någon "gustavsbergare"
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som bjöd på en "aperitivo" på Caffe Milano. Men den
största begivenheten var den dagen då man ordnat ut
färd med hela gänget till Isola Bella, måltid på Isola Pe
scatori och kvällssupe med dans på gården till "Vit
toria".

För gustavsbergarna har kontakten med våra italie
nare varit berikande på många sätt. Jag tänker nu inte
bara på svensk-italienska hjonelag, på de glada fläktar
av varmt lynne som vi vant oss vid - mera på alla som
tagit sin semester via Laveno och där alltid mottagits
med öppna armar. Själv har jag tagit mig dit ner ännu
fyra gånger - två i officiellt uppdrag att skaffa flera job
bare till fabriken i Gustavsberg. Men det är en annan hi
storia!

Den italienska kolonin har hållit sin numerär på c:a
100 genom åren. I dag är det våra finländska arbets
kamrater som är den största gruppen i arbetet vid AB
Gustavsberg. Betecknande är, då någon frågade en av de
senast anlända italienarna om han lärt sej någon sven
ska, så blev svaret: "Nej men jag har lärt litet finska!"

Rätt många av pionjärerna har vänt åter till Laveno
med omnejd. De har sparat pengar, flera kan glädja sig
åt en inflationsskyddad svensk pension. Några har lagt
ned sitt sparkapital i egna hem, en öppnade en tvättin
rättning, en annan ett kafe - en gick in i porslinsindu
strin igen, nu som förman.

Det har varit så mycket gott utbyte mellan Gustavs
berg och Laveno under åren, så Laveno kunde gott få
beteckningen som vår vänort. Kommer Du dit någon
gång, passa på att hälsa på i baren på kafeet, som drivs
av charmiga Elsie från Målarsalen - hälsa från mej och
utbringa en skål "alla Sua salute!'' för vänskapen Ita
lien-Sverige!

Gösta Dahlberg



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

I början av mars började snön smälta
När den första bara fläcken av brun gräsmatta visade sig
söder om Blå Porten den sjunde mars, den dag då
Skärmbildsbussen parkerade vid hörnet av "Hushåll",
då nästan grät jag av rörelse. Det har varit alltför många
månader mellan mig och den välsignade barmarken i
vinter, erkänn att ni också tycker att det är skönt att
känna fast mark under fötterna. Jorden under snön var
utan tjäle och drack väta med vällust. Snön smälte utan
att dra över oss de väldiga översvämningar vi väntade,
efter några dagar fanns bara de största snöhögarna
kvar. Farstavikens låga vattenstånd har inte stigit en
centimeter av tillskottet och är det sant att högtryck drar
vattnet utåt, så har vi konstant högtryck vid denna vik.

Änderna vilar håglösapå stranden,
loja och dästa, offer för vår aningslösa välfärd. "För myc
ket och för litet skämmer allt", sa de gamle och gamla
sanningar står sig. Minst tio gånger per dag i denna snöiga
vinter har snälla människor dukat upp måltider på slän
ten och i varma rännan till änderna, som bara orkat med
en bråkdel av överflödet. Till glädje för kråka, tärna och
mås, samt vad värre är - alla feta råttor som tar över
när änderna drar ut mot vårfria vatten. Just nu när detta
skrivs står en hel back med obrutna pain riche (smala
långfranska) på strandkanten, vad kan den generöse
givaren mena att sjöfåglarna skall göra med dem?

Apropå denna överdos av välfärd
så kan jag inte undanhålla er ett minne som vaknade
häromdagen när jag fick ett exemplar av en gammal kär
krukväxt, en Kristi blodsdroppe. I början av fyrtitalet
var Strandvik ett helinackorderingsställe för ogifta och
där bodde även jag. Det var ett ganska hyfsat pensionat
med tanke på kristidens matransonering och bränsle
brist, men huset var gammalt och föga bekvämt, den
enda tillgängliga toaletten låg en trappa upp. Strandvik
var också ett ställe dit kurser och konferenser var för
lagda och hur många trevliga fester som hållits där kan
vi bara gissa oss till. Det hade ibland sina problem att i
sena kvällar och nätter leta sig fram till toalett och bad
rum iförd badrock. En natt när det trängde på befanns
trappan upp till det nödvändiga utrymmet helt ockupe
rad av glada festdeltagare, och det var bara att snabbt
dra sig in i sitt skyddande rum. Handkannan som jag an
vände för mina många krukväxters bevattning fick bli
min räddare i nöden. På morronen hade nattens di
lemma helt fallit ur mitt minne. Har ni haft en Kristi

bloddroppe någon gång under ert liv så vet ni, hur vis
sen och vattentörstande den kan se ut. Vad var naturliga
re än att den fick en rejäl skvätt ur kannan innan jag gick~
och tömde den och fyllde min kanna med nytt vatten för
kvällsvattningen. Milde tid, när jag kom hem från fabri
ken hade min Kristi bloddroppe fått storhetsvansinne.
Jag tror aldrig att det kan ha funnits en magnifikare
bloddroppe vid Farstaviken, varken förr eller senare.
Den blommade och grönskade, som om den ville spräng
a sina egna gränser och det var just vad den gjorde, efter
en veckas härlighet gav den upp andan, blad och blom
mor låg som en krans på fönsterbänken och den nakna
stammen pekade uppgivet mot taket. Just det, "för myc
ket och för lite skämmer allt", det har med fördelningen
att göra, våra resurser kommer bara till nytta om de når
fram till dem som behöver dem.

Apropå ingenting, har ni hört,
att vi ska få ett pastellfärgat småhusområde i mörka
Skeviksskogen? I Björnkärret, på berget ovanför Mörk
dalen kommer det att lysa milt mellan furustammarna.
Många protesterar men jag vill gärna se det färdiga resul
tatet innan jag knyter näven och bannar detta avsteg
från de gustavsbergska traditionerna. Det första beige
rosa huset steg ur byggplatsens grus samtidigt som den
sista bergknallen blev till sprängsten och nu väntar vi
ljusgröna och gula med förväntan och reservation. Den
som lever får se, själv vet jag ju att i min västsvenska
hembygd, hukar sig under de grå urbergen, rosa, gula,
blont gröna och blå hus och det är alldeles sagolikt
skönt.

Det är ett helt litet äventyr
att dag för dag följa ett nytt bostadsområdes födelse.
Inte utan smärta ser man ett nära skogsområde för
vandlas till en naken bergshöjd, avskalad inpå urberget.
En skogshöjd som var genomkorsad av våra genvägar
mot Koviks träsk och Böle mosse, full av lekkojor och
blåbärsställen. Aret gick mot midvintermörker och
byggplatsen blev ett månlandskap med darrande ljus
källor och övernaturliga grävmaskiner med skrämman
de vilddjurskäftar, som avtecknade sig mot vinterhim
len. Den stränga kylan försenade takten men med för
vårsljus och mildväder kom jobbarna åter och det arbe
tas för högtryck i Skeviksskogen. Gustavsberg växer
men inte vid stranden av Farstaviken, här bevaras det
"gamla" Gustavsberg.

Edla Sofia
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Eino Vasankari, Tore Smedslund

Sex pensionärer
gick i pension
Hasse Möller
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Anna-Lisa Persson

Anna-Lisa Persson kom tillföretaget 1949 och bör
jade på Plast som putsare. 1953 kom Anna-Lisa
över till "Badkar", som tidskrivare. Nu har hon gått
ipension ochfår mer tid att ägna sig åt maken Stig,
barn och barnbarn.

Bilden ovan t. v.:
Eino Vasankari kom tillfabriken 1966 och slutade
med pension den 31/12 1976 efter 10 års tjänst.
Han har arbetat på Hushållsporslinsfabriken hela
tiden under Erik Norberg.
Bredvid står Tore Smedslund, som kom tillföreta
get 1968. Han har varit ugnsarbetare på HPF hela
tiden. Nu har han slutat med förtidspension på
grund av sjukdom. De här båda glada grabbarna
kommer att ta många och givande promenader och
avsluta dem med en och annan pratstund på
Domus-restaurangen.

Hasse Möller började påföretaget redan 1929 och
komförst till Farsta Trädgård där han stannade i
två år. I många år körde han sedan lastbil för
"Transport" och de senaste 15 åren har han bl a
haft hand om personalköpenpå VVS-sidan. Hasses
bandyintresse är stort och han har ettförflutet som
mångårig ledare för vårt anrika bandylag. Nu får
han tid med sinafritidsintressen och inte minstför
fru och villa i Lövhamra.



På _?ildflen tk. h. idStranSdvikss~[!ilan sitterhE:;.lrt 1:rd- .l
ström lankeraa av »une ilsson och vus ram-
marfrån Fastighetsförvaltningen.
Evert Nordström har avgått medpension efter nära
50 års tjänst. Han har haft många olika uppgifter
såsom formare, massaberedning, mek. verkstads
arbete, de senaste 15 åren har han verkat som rör
montör i samhället.
Hans arbetskamrater på "Fastighet" önskar ho
nom många år av välförtjänt vila och rekreation här
i Gustavsberg liksom vid sommarstället på Storön.

Malkolm Olsson, veteran, började här redan 1926.
Han bodde som barn i Strandvillan, den nu rivna,
pappan var maskinist på kraftstationen på Katt
holmen. Som så många andra veteraner började
han sitt arbetsliv på verkstan som springpojk och
formare, 1945 kom han över på "mekaniska" och
servicejobb. De sista åtta åren har han haft hand
om Reningsverket i Algatan. Malkolm har många
fritidsintressen främst är hans amatörteaterintres
se stort och han tycker om att underhålla och gläd
ja sina medmänniskor. Han får säkert inga pro
blem medfriheten.
Vi önskar varmt alla sex en lång, rik och givande
pensionärstid efter ett långt och krävande arbets
liv. Foton: Leif Andersson.

I I r,. I

Nils Hammar, Evert Nordström, Sune Nilsson.

Malkolm Olsson.
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SKIDKORPEN -77 PÅ FARSTABORG
Det var enfestlig helg. Fullt i klass med de snart legen
dariska skidtävlingar, som arrangerades av skidsektio
nen på 40-talet. Nu tjänstgjorde flera av den tidens
framgångsrika löpare, somfunktionärer och det behöv
des. 423 startade och 395 fullföljde i 11 klasser. En
kämpefrån den tiden, Greger Åberg, återfanns i spåret
och i prislistan även.
Förutom segraren i Yngre Oldboys, P. 0. Lönnqvist,
Värmdö kommun, såfanns det braplaceringarför Gus
tavsberg och Värmdö. I klass 1, seniorer, kom Björn
Nordin påfemte och Seppo Repo på elfteplats. I klass 8
kom Sixten Nygård, Värmdö kommun, tvåa och Raine
Heikkilä, AB Gustavsberg, trea. I klass 1 lagtävlingen,
blev fabrikens lag tvåa, 20 km. seniorer, och lagtrea i
herrarnas äldre oldboysklass, också i klass 8 seniorer,
blev AB Gustavsbergs lag tvåa.
Fullständiga prislistor har cirkulerat och varit publice
rade ipressen. Eftersom detta hände så tidigt som den 5-
6februari, så kan vi väl anse att alla insatser är väl do
kumenterade. Vårt bilduppslag vill bara gefestliga min
nenfrån en givande skidhelg och kan ocksåfå illustrera
den bästa snövintern på många, många år.

Bilderna talar egentligen för sig själva. Den stora bil
den visar ivern på startlinjen och den till vänster berät
tar om helgens speciella problem - vallningen. Det var
töväder och de flesta vallade om innan start. Tvåfoton
visar kvinnor i aktion i spåren och de glada gossarna
som tittar fram ur korvståndsluckan är Lars Ekroth,
Kåre Björck, Svante Johansson, Benny Sjödahl och Ove
Thunell. A Ila från ishockeysektionen, som klaradeför
plägnaden.
Från prisutdelningen har vi tre bilder. Som deflesta lä
sare kan se så sköttes den av skidbasen Kjell Pettersson
och Conny Rolf. Det är den pigga damsegrarinnan Eva
Olsson, Telev. IF, som hämtarpriset, bredvid lyfter telev.
Per-Erik Bång gustavsbergskartongen medan Kjell app
låderar. På tredje prisutdelningsbildenfår Georg Järn
krok, Sundbybergs kommun, sitt välförtjäntaförstapris i·
Veteranklassen 10 km. På sista bilden intervjuas Eva
Olsson om loppets vedermödor och glädjeämnen. Arran
görer: Stockholmskorpen-AB Gustavsberg.

Foto: LEIF ANDERSSON
Layout: JAN CALDERON



Hyggligt KF-år trots konjunkturen
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Kooperativa förbundet med dotterföretag hade en god
försäljningsutveckling 1976 och redovisar trots den be
svärliga konjunkturen ett överskott på 83 miljoner kro-

. nor (före bokslutsdispositioner och skatter). En ökning
med 18 miljoner jämfört med 1975. Sammanlagda för
säljningen var 12.159 miljoner, en ökning med 13,8 pro
cent.

KFs rörliga kapital (som består av varulager och
kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder) öka
de med 319 miljoner kronor under året. Investeringarna
uppgick till 407 miljoner mot 523 år 1975.

Större delen av kapitalökningen finansierades genom
lån. Inlåningen ökades med 272 miljoner, det egna kapi
talet med 52 miljoner kronor. Soliditeten har sjunkit nå
got sedan 1975.

KFs samlade rörelseresultat efter planenliga avskriv
ningar blev 249 miljoner kronor, en ökning med 12 pro
cent. Den höjda inlåningen ökade räntekostnaderna till
sammanlagt 173 miljoner.

KF investerade i den föreningsinriktade verksamhe
ten för sammanlagt 163 miljoner kronor, en ökning med
42 miljoner.

De grenar av KF som köper, tillverkar och distribue
rar varor till konsumentföreningarna hade en god ut
veckling 1976. Lagercentralerna som förser föreningar
nas butiker och varuhus med varor, ökade försäljningen
med närmare 15 procent. Livsmedelssektorn (bl a kon
servindustrier, bagerier, charkuteriindustrier, kvarnar
och bryggerier) ökade totalt 15,3 procent.

Specialvarusektorn (med bl a KFs textilindustrier,
som märkt mindre av textilkrisen än dom flesta i bran
schen) ökade försäljningen med 15,8 procent. Här be
drivs ett omfattande utvecklingsarbete kring varor och
tjänster för fritiden - i flera fall i samarbete med idrot
tens organisationer. Som ett led i utvecklingsarbetet slut
fördes förhandlingarna med övriga delägare, bl a LO
och TCO om att överta Reso. Verksamheten ska drivas
som dotterföretag till KF i samverkan med löntagaror-

ganisationerna.
Den föreningsinriktade verksamheten ökade försälj

ningen med 14,8 procent till omkring åtta miljarder kro
nor. Resultatet av denna verksamhet ökade med ca 30
procent. Däri ingår 25 miljoner kronor genom prissteg
ringsvinster mot 18 miljoner 1975.

KF investerade i den föreningsinriktade verksamhe
ten för sammanlagt 163 miljoner kronor, en ökning med
42 miljoner. Bland större investeringar märks en färsk
varucentral i Malmö och en ny mjölkvarn vid AB Juvel i
Nacka.

KFs industrisektor består av 12 företag eller före
tagsgrupper med sammanlagt drygt 14 000 anställda.
Verksamheten redovisas i år öppnare än förr genom att
arrendeförhållande mellan företagen och KF har upp
lösts.

Industriföretagens investeringar uppgick till sam
manlagt 279 miljoner - 400 miljoner 1975.

Industrisektorns företag är den del av KF som är
känsligast för störningar i den internationella konjunk
turen. Företagen säljer bara en mindre del av produktio
nen till konsumentföreningarna, en betydande del går på
export. De har därför kämpat med samma svårigheter
som andra företag i respektive branscher. Framförallt
skogsindustrierna blev lidande av den svaga efterfrågan
och de vikande priserna.

KF ägs och styrs av Sveriges 180 konsumentför
eningar med sammanlagt 1 842 955 medlemmar (ök
ning 41 526). Deras försäljning i butiker och varuhus
ökade med 13,5 procent till 14,7 miljarder kronor.

Föreningarnas ekonomiska resultat ökade med 24
miljoner kronor till 277 miljoner före bokslutsdisposi
tioner och skatter. Föreningsstyrelserna föreslår stäm
morna att sammanlagt 212 miljoner kronor ska lämnas i
återbäring till medlemmarna. Aterbäringsnivån blir i ge
nomsnitt 1, 7 procent en kvarts procent lägre än förra
året. Aterbäringsnivån varierar mycket och höjs i flera
föreningar.

Svenska Rayon blir helägt KF-företag
Kooperativa förbundet och det brittiska företaget Cour
taulds Limited har slutfört förhandlingar om Svenska
Rayon AB i Älvenäs nära Karlstad. Här följer parter
nas gemensamma kommunike om förhandlings
resultatet:

Kooperativa förbundet, KF, och Courtaulds Limited
har träffat en överenskommelse som innebär att KF
övertar Courtaulds' minoritetsintresse i Svenska Rayon
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AB. Företaget blir därmed helägt dotterföretag till KF.
Sedan Courtaulds för tretton år sedan förvärvade sin

andel i Svenska Rayon, har förhållandena i den interna
tionella fiber- och textilindustrin avservärt förändrats.
Överenskommelsen är ett led i KFs och Courtaulds'
strävan att effektivare koncentrera sina resurser på res
pektive verksamhetsområde.



Strindberg
i skärgården

Den 2 maj öppnas en utställning på Keramiskt Cent
rum, STRINDBERG I SKÄRGÅRDEN, som är pro
ducerad av Stockholms Stadsmuseum, Skärgårds
museet i Stavsnäs, Roslagsmuseet i Norrtälje och Strind
bergsmuseet i Blå Tornet i Stockholm. Den 12 maj kom
mer antikvarie Göran Sjöberg från Stockholms Stads
museum ut och talar om Strindbergs upplevelser i skär
gården. Strindbergs starka upplevelser av och inlevelse i
skärgården började tidigt. Som gymnasist blev han med
lem i Skarpskytterörelsen, som bildades 1850, när det
började bli krigiskt och osäkert i Europa. Strindberg var
16 år, när han första gången kom ut till Tyresö på en
skytteövning. Och om denna sin fantastiska upplevelse
har han skrivit mycket i Tjänstekvinnans son:

"Då öppnade sig plötsligt en tavla, som kom honom
att frysa av förtjusning. Fjärdar och holmar, fjärdar och
holmar långt, långt ut i det oändliga. Den tavlan gjorde
ett sådant intryck, som om han återfunnit ett land han
sett i sina drömmar, eller i en föregående existens, som
han trodde på, men ej visste något om."

Strindberg gjorde en resa till Sandhamn 1868 för att
hylla den 60-årige skalden Elias Sehlstedt, som var tull
inspektör i Sandhamn 1852, och som fick ett museum
uppkallat efter sig 1952 i det då restaurerade och återin
vigda 200-åriga tullhuset i Sandhamn.

"Huruledes jag fann Sehlstedt" beskriver Strindberg
1874: "Följande morgon, då vi vaknade, befunno vi oss
strax utanför fyrarna, som ännu brunno. Fonden, ur vil
ken solen skulle gå, bestod av lätta morgonskyar, kan
tade med det briljantaste cadmiumrött. Högre upp be
lystes skyarna redan av solen. Nu, alldeles som på regis
sörens signal, gick fonden. Tablå! Solen bröt fram bak
om Korsö fyren släcktes i samma ögonblick, och him
mel och hav stod i lågor." I Ockulta Dagboken 1900
skriver han: "Många gånger i mitt liv har jag sedan erin
rat mig detta ögonblick som är bland de härligaste i mitt
liv; och jag har ofta tänkt måla fyren i det ögonblicket!"

Man kan följa honom år från år, från plats till plats i
hans skriverier. Och många har säkert lärt känna Stock
holms skärgård genom Strindberg utan att ha besökt el
ler satt sin fot i hamnar och på öar.

Ett av dom första moderna svenska sportreportagen
gjordes av Strindberg då han såg seglarna tampas om tid
och plats på Kanholmsfjärden. Ett citat ur DN: "Kan
holmsfjärden - en nysopad dansbana, Sydvästen spelar
upp en dubbelrevad märssegelpolska" och "Hvita märrn
gnäggar i sina brädfogar och Harökvarnen sträcker på
armarna och hjular på i skogsbrynet". Han ger också en

Denna bild av Strindberg togs på 1890-talet, när han
bodde i flygelbyggnaden på Breviks gård på Värmdö.
Carl Eldh använde fotot som förebild till sin strind
bergsskulptur. Den står nu i Carl Eldhs atelje, som lig
ger i Bellevueparken. Kommer ni nångång bortåt Ros
lagstull och är intresserade av att se Carl Eldhs Strind
berg hittar ni Bellevueparken mellan Sveaplan och
Brunnsviken.
Fotot reproducerat med tillstånd av STOCKHOLMS
STADSMUSEUM.

liten vink om överdrifterna: "All slags kärlek är natur
ligtvis i och för sig mer eller mindre förkastlig, när den
går till övermått, rent av vansinne, så även med kärle
ken till båten och båtsegling". Skärgårdsvänner som läst
hela artikeln säger: "Den är så livlig, åskådlig och kvick
att varje sportreporter i radion kunde lära sig något av
Strindberg." Har man läst en bit så önskar man att DN
någon gång ville ta in hela reportaget till strindbergs- och
båtvänners och alla andras förnöjelse.

M.
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KONSUM• DOMUS
Föreningens verksamhet
för det gångna året har, då detta läses, presenterats i

. verksamhetsberättelsen och behandlats vid distrikts
stämmor och föreningsstämma. Den samlade bilden för
1976 visar en fortsatt fin medlemsökning med 8,3 % och
ett ekonomiskt utfall som vi anser gott med hänsyn till
det stora grepp som tagits i varuhuset under året. Det
står sig gott i jämförelsen.
Föreningens balans har naturligen påverkats av 1976

års investeringar. Det förtjänar dock påpekas, att fort
farande har vi en stark ekonomisk ställning där kapital
anskaffningssidan har skett med 2/3 medlemsanknutet
kapital. Den konsolidering som skett under åren har där
vid ingått med betydelse. Vi ser nu framåt och har re
surser att ställa till medlemmarnas förfogande.

Den början vi fått för 1977 bådar gott. Säljutveck
lingen under årets första två månader överstiger vår
budget med nära 300 tusen kronor. Denna utveckling är
mycket värdefull och vi hoppas på en fortsättning i den
na riktning. Detta ger oss underlag för en god balanse
ring av ökade kostnader och skapar förutsättningar till
ett bra bokslut.
Den uppslutning som våra medlemmar visat och vi

sar återspeglas i ovan relaterade utveckling och vi hop
pas att de olika medlemsanknutna förmåner som under
året kommer att erbjudas, ytterligare skall stimulera till
köptrohet. Vad vi skapar tillsammans i Gustavsbergs

konsumentförening bidrar till vår förenings utveckling
och kommer alltid medlemmarna tillgodo.

Våraktiviteter
I slutet på mars hölls båtträff och då brukar våren vara i
närheten. Den ordentliga vinter som vi detta år fått upp
leva har gett oss både snö i mängd och betydande kyla.
Detta har på många sätt varit en fin upplevelse och har
också bidragit till försäljning av de varuslag som hänger
ihop med snö och vinter. Den båtträff som nyss nämn
des brukar vara startsignalen till vårens ankomst och det
är nu en välkommen årstid. Vi ser nu framåt mot en fin
vår och försommar.

Våren och sommaren
ligger nu framför oss. Därmed blir det också skifte på
mångavarugrupper i vårt sortiment. Vi hoppas att alla
nyheter och aktuella varor ska väl komma till sin rätt
och kunna visas på ett bättre sätt än vi kunde förra året
under pågående ombyggnad. Studera gärna och ingåen
de vårt sortiment. Du kanske hittar saker som Du inte
trodde fanns.
Vi hälsar nu våren varmt välkommen till oss och gär

na med fint och strålande varmt väder.
Välkommen hälsar vi också alla våra medlem

mar/konsumenter till alla våra butiker och vårt varu
hus, där vår personal gör sitt bästa för god service och
trivsel. PAN

BIBLIOTEKENS ÖPPETHÅLLANDE 1977
GUSTAVSBERG
Måndag t. o. m. fredag

Sagostund för daghems
och lekskolebarn
Tisdag och torsdag

Sagostund för barn
mellan 4-6 år
Måndag och onsdag

INGARÖ
Tisdag och torsdag

Sagostund för barn
mellan 4-7 år
Torsdag

HEMMESTA
Måndag
Tisdag
Onsdag
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KI. 10.00-20.00

Kl. 09.30-10.30

Kl. 10.00-11.00

Kl. 13.00-15.00, 18.00-20.00

KI. 14.00-15.00

KL 11.00-17.00
Kl. 1 1.00-15.00, 18.00-20.00
Kl. 11.00-16.00

Torsdag
Fredag

Sagostund för daghems
och förskolebarn
Onsdag

DJURÖ
Måndag
Tisdag
Torsdag

Sagostundför barn
mellan 4-7 år
Onsdag

STAVSNÄS
Onsdag

Kl. 1 1.00-16.00, 18.00-20.00
KL 11.00-14.00

Kl. 10.00-11.00

KI. 18.00-20.00
Kl. 14.00-16.00, 18.00-20.00
Kl. 18.00-20.00

Kl. 09.30-10.30

Kl. 15.00-17.00

Sagostund för barn mellan 4-6 år
Tisdag KL 10.00-11.00



Den härfridfulla bildenfrån gamla bron vidKolströmpå Ingarö, togs på 1920-talet av RagnarEnvall. Vad kan bå
ten heta, somjust lämnar bryggan och vem känner igen hästskjutsen på vägen. Det var en tid medfå bilar och smala
vindlande grusvägar.

Gustavsbergs Pensionärsförening
har haft årsmöte och valt till styrelse: Astrid Söderman,
ordf., Sven Lindahl, sekr., Vera Andersson, kassör,
Anna Hallberg, v. ordf., Gösta Dahlberg, v. sekr., Ver
ner Lindberg, studiesekr. Föreningen hade 300 medlem
mar vid årsskiftet och är ansluten till riksorganisationen
PRO, som har 350.000 medlemmar. En stark organisa
tion som håller sig med egen tidning, Pensionären. Gus
tavsbergs Pensionärsförening har många verksamheter.
Utflykter, gymnastik, skogsvandringar och hobby
pyssel, för att nämna några aktiviteter. Allt detta och
mycket mer står att läsa i, ett litet stencilerat blad, som
kom hit till redaktionen.

HYR och KÖP
bilen, båttrailern, släpvagnen

SHELL HEMESTA
tel. 20669

VOLVO SAAB
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INVANDRARVECKA
2-7 maj 1977

I en tid när oenighet och splittring nästan hör till dag
ordningen är det desto roligare att vi här i vårt lilla hörn

. av världen kan glädja oss åt ett så att säga gränslöst
samarbete.

Finska, Portugisiska och Italienska klubben i Gus
tavsberg har nämligen gemensamt tagit initiativet till den
INVANDRARVECKA som med stöd av och i samar
bete med bl. a. kommunen, fabriken, folkparksförening
en och Domus, pågår under hela första veckan i maj.

Ur programmet:
Artistuppträdanden på Gustavsbergsteatern med

både kända och okända förmågor.
Filmförevisningar - Sverigepremiär för vissa filmer.
Konstutställningar.
Utställning om invandrare på fabrikens museum.
Domus erbjuder varor och maträtter, typiska för re-

spektive land.
Aktiviteter i skolorna och mycket, mycket annat.
INVANDRARVECKAN är ett resultat av det sam

arbete som etablerats mellan de olika invandrargrup
perna och deras föreningar.

Syftet är att uppnå ökat samarbete och bättre relatio
ner till både varandra och till den svenska befolkningen.

Karin Garzonio

Land

Finland
Norge
Danmark
Jugoslavien
Grekland
Italien
Spanien
Turkiet
Tyskland
Portugal
Polen
Frankrike
Amerika
Albanien
Israel
Holland
Korea
Österrike
Australien
Indien
Brasilien
Japan
Thailand

S:a

403
4
5

17
3

63
3
1
3
9

2
3
2
1

2

525

276
3

20

31

2
7

1
3

347

S:a

679
7
5

37
4

94
3

5
16

1
2
3
2

1
3

1
3

872

Därav
tjm

M Kv

17 5
2
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UTLÄNDSKA MEDBORGARE
vid AB Gustavsberg hösten 1976

Mani. Kvinnl.

Onsdagen den 21 oktober
1970 kom en grupppå 20ju
goslaver till Arlanda för vi
dare befordran till Gustavs
berg. Birger Andersson,
Conny Rolf och Branco
Stajevic hade varit nere och
valt ut gruppen av arbetssö
kande från staden Vranje i
Makedonien. Bilden får il
lustrera 70-talets invand
ring från ett icke skandina
viskt land.
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Besök av författare
Erik Johansson, författare till den uppmärksammade bo
ken "Fabriksmänniskan", besökte AB Gustavsberg och
tittade också upp på redaktionen, under en stipendie
vecka på Vår Gård.

Har ni inte läst hans debutbok så gör det, den är äkta
alltigenom. Erik Johansson är ingen tillfällig fabriksjob
bare, som tagit anställning enbart i studiesyfte utan en
mångårig arbetare i industrin. Han känner villkoren och
kan uttrycka sitt kunnande och sina erfarenheter i skrift.

Erik Johansson föddes i närheten av Strängnäs 1914 i
ett statarhem. Familjen flyttade senare till ett järnbruk
där Erik började sitt arbetsliv som minderårig. Han triv
des aldrig, gav sig ut på sjön, hade många olika yrken in
nan han åter hamnade på fabrik där han stannade i
drygt tretti år.

Sin första bok, Erik berättade för oss att hans andra
kommer till hösten, försökte han få tryckt redan 1971 på
Tidens Förlag men fick den refuserad. Den trycktes se
nare på Bohuslänningen AB i Uddevalla och fick alltså
titeln "Fabriksmänniskan", fråga efter den på bibliote
ken.

Flicka med tur
reste till USA

Vi har fått en lokal författare. Adina Eriksson, Tallåsen,
pensionerad sedan 15 år från Målarsalen där hon job
bade i 30 år, har skrivit en bok om sin ungdoms ameri
kanska resa. Den är medryckande och välskriven och
tryckt på Författares bokmaskin i Kulturhuset. Kan
köpas direkt från Adina, som bor på Åsvägen 7, pris 10
kr.

SAAB- och VOLVOÄGARE!
30-årig branschvana

Original - reservdelar

SHELL HEMMESTA
tel. 20669

i

,L
4?no

Erik Johansson, författare till boken "Fabriksmänni
skan" besökte även Lisa Larson på hennes atelje.

GV-75, ishockeylag, vann div. III och spelar nästa år i
div. Il. På bilden är glädjen stor i matchen mot Tveta
som slutade 10-1 till de våra. Foto: Leif Andersson.

DEIN AL:
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Mölntorp lanserar SPARBÄNKEN
Att stora mängder vatten slösas bort vid sköljning av
disk under öppen kran, är väl ingen nyhet. Nu har vårt
företag i vattenbesparande syfte vidtagit en ganska enkel
åtgärd: Genom att placera en gummipropp även i vas
ken, kan denna användas som sköljho. Av säkerhets
skäl har ett bräddavlopp gjorts i diskhon för undvikan
de av översvämning. Man beräknar att en normalfamilj
härmed gör en årlig inbesparing av c:a 60 kbm vatten.
Förhoppningsvis kan nymodigheten också tillföra Möln
torpsfabriken ökad andel av diskbänksmarknaden i lan
det, då samtliga typer av Svensk Standard numera kan
levereras i sk SPARBÄNK-utförande.

Fritidsklubben
Vid GBM-klubbens årsmöte - det sjuttonde - redovi
sades god verksamhet för 1976. Vissa sektioner hade
dock stangerat medan andra lyckats bättre. Beslöts att
intresset för badminton skall kartläggas för ev. bildande
av sektion. Aktiva sektioner finnes redan för konst, kul
tur, boll, friidrott, skytte, fiske, utfärder, skidor, hockey
bockey, volleyboll samt motion. Styrelsen fick följande
utseende: ordf. Evert Stillman, v. ordf. Åke Hedström,
sekr. Håkan Johansson, v. sekr. Ann-Marie Gustavs
son, kassör Inger Avelin, klubbm. Bertil Johansson samt
Bertil Gybrant och Tommy Hägg.

AU, dvs Evert Stillman, Bertil Johansson och Hå
kan Johansson - med Bertil Gybrant som adjungerad
ledamot - utsågs till arrangörskommitte för den
"Motiv-Mölntorp"-tävling som pågår. Tävlingen är in
delad i tre klasser: 1. Fototävling, svartvitt. 2. D:o, färg,
samt klass 3. "Fri klass" för teckning, målning, grafik,

Blixtföret vid tävlingen gjorde att kameramannen inte
hann med men klassegrarna gör sig lika bra i sin dagli
ga omgivning, fr v Tage Gunnarsson, Kaarlo Ahoniemi
och Eeli Kuuttinen. Siv Eriksson som vann damklassen
har pryat hos oss men återgått till studier i Kolbäck.

Klassegrarna i pimpelfiske, fr v Harri Leppälä, Tage
Gunnarsson, Eesa Haarla och Pirjo Ehnlund.

Tre stronga veteraner i väntan på prisutdelningen, fr v
Henry Broström 78, Augustin Sääv och Bror Anders
son båda 72 år.



akvarell, skulptur, silhuett, textil eller annat egenhändigt
utfört hobbyarbete. Av reglerna framgår att bidragen
skall dokumentera samhället Mölntorp, dess inne
vånare, fabriken, arbetsmiljöer, landskapet, årstiderna
etc. Det typiska eller det ovanliga! Till årsskiftet pågår
tävlingen, varpå en speciell jury avgör den inbördes tur
ordningen i prislistorna. Tre priser - av Gustavsbergs
konstgods - tävlar man om i varje klass.

Skid-KM (det första på fem år!) resulterade i följande
prislistor:

Damer: 1. Siv Eriksson 16.16 min., 2. Pirkko Van
hala 20.32, 3. Ritva Kuuttinen 20.42, 4. Laura Kuutti
nen 22.17, 5. Irja Mylläri 25.19, 6. Päivi Pokela 25.22,
7. Raija Korhonen 26.20, 8. Laila Vanhala 31.04, och 9.
Yvonne Vanhala 31.53. Herrar, seniorer: 1. Tage Gun
narsson, klubbmästare, 14.19, 2. Väinö Ahponen 16.02,
3. Börje Johansson 16.33, 4. Raumo Luoma-Aho 17.00,
5. Markku Kuuttinen 17.17 och 6. Timo Harju 17.36.
Oldboys: 1. Eeli Kuuttinen 16.07, 2. Martti Haarala
16.30, 3. Håkan Hedberg 18.16, 4. Sven-Erik Anders
son 18.40, 5. Almer Blomkvist 20.48 och 6. Seppo Van-

, hala 34.23. Veteraner: 1. Karlo Ahoniemi 15.55, 2.
Gunnar Nilsson 18.19, 3. Tore Andersson 18.29, 4. Ed
vard Eriksson 18.59, 5. Veikko Mylläri 21.02, 6. Alvar

2 maj-28 maj: Strindberg i skärgården. Blå blomrummet.
2 maj: Invandrare. lnformationsrummet.
2 maj: Hemutställningen. Museet.
2 maj: Bevara Gustavsberg. Bruksmiljörummet.
4 juni-I juli: Keramisk utflykt. Blå blomrummet. En utställ
ning om colombiansk keramikfrånförr och nu gjord av kera
mikern Birgitta Watz-Wåreus.
4 juli-25 augusti: Stengods från studion. Blå blomrummet.
Utställning med försäljning.
1 september: JosefEkberg, en konstnärfrån Gustavsberg. Blå
blomrummet.

Hannus 21.12, 7. Bertil Johansson 21.41 och 8. Paavo
Ojala 24.42. Banan mätte c:a 3,5 km.

KM i pimpelfiske arrangerades på Mälaren utanför
Sanda-Badet den 19 mars. Ett sextiotal deltagare vägde
in varierande fångster. Bästa resultat, herrar: 1. Tage
Gunnarsson, klubbmästare, 4125 g, 2. Ivar Eriksson
3084, 3. John Ehnlund 2131, 4. Knut Andersson 1368,
5. Rauno Luoma-Aho 1106, 6. Veikko Mylläri 1086, 7.
Pierre Thorzen 1045, 8. Helmuth Windzus 1023, 9. Bör
je Johansson 979, 10. Kaarlo Ahoniemi och Rainer
Sandvik 918. Damer: 1. Pirjo Ehnlund 2023 g, 2. Irja
Mylläri 867 och 3. Impi Pokela 745 g. Familjeklass: 1.
Harri Leppälä 2804 g, 2. Urban Mylläri 2598, 3. Henry
Broström 1884, 4. Mikael Gunnarsson 1699, 5. Anna
Eriksson 1291, 6. Bror Andersson 1220, 7. Jussi Ehn
lund 1044, 8. Ralf Sjölund 960, 9. Augustin Sääv 818
och 10. Torolof Berg 765 g. Knatteklass: 1. Eesa Haara
la 807 g, 2. Krister Blomkvist 722, 3. Ann-Katrin Ehn
lund 721, 4. Dennis Ekberg 720, 5. Peter Thorzen 716,
6. Camilla Carlsson 712, 7. Thomas Carlsson 706 g.

Enligt länsorganet VLT var Mälarisen helrutten:
Lyckligtvis återkom dock alla deltagare välbehållna!

L Johansson

Keramiskt Centrum
ÖPPET: 2 maj-30 september

månd-fred kl. 10-16, lörd kl. 10-15

EFTERLYSNING
Keramiskt Centrum planerar en utställning om JosefEkberg.
Till den vill vi gärna låna följande:

Delar ur serviserna Blenda, Chick och Sol.
Konstverk av Ekberg.
Föremål av konst av Ekberg som finns på kontor och i sam
manträdesrum.
Fotografier av Ekberg.

Kontakta Marianne Landqvist 39 100/412, säkrast för
middagar.
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GUSTAVSBERG

Döda
3/2 Linnea Sofia Sverin, Gustavsgården, 86 år
4/2 Allan Vilhelm Vennerström, Markörst. 10, 67 år

26/2 Erik Gustaf Harald Lundgren, Skärgårdsv. 22, 89 år
5/3 Moses Pergament, Alexandria, Norra Lagnö, 83 år
9/3 Anna Matilda Larsson f. Larsson, Hästskov. 10, 88 år

13/3 Evy Birgitta Edling, Hästhagsv. 5, 58 år .
18/3 Minken Delila Andersson f. Vahlgren, Farsta, 86 år

Födda
9/1 son till Miroslav Zlatanovic o.h.h. Gordana f. Dimitrievska,

Markörst. 7
16/1 Katja Susanna dotter till Reija Sirkka Kyllikki Pasanen, Skyt

tev. 28
19/1 Marie Helen dotter till Bengt Åke Larsson o.h.h. Britt-Marie

Birgitta f. Carlsson, Nelsonst. 4
20/1 dotter till Martti Johani Viinikka o.h.h. Helena Maria f. Puola

kanaho, Skyttev. 9
24/ I Mitro Emanuel son till Raimo Olavi Rahkola o.h.h. Sinnikka

Marjatta f. Manninen, Rutens v. 8
27/1 dotter till Seppo Juhani Joki o.h.h. Anita Hannele f. Roiko,

Björnskogsv. 6
30/1 son till Ari Kalevi Koskinen o.h.h. Sirkka Liisa Tellervo f. Kuu

kari, Markörst. 9
30/1 son till Pirjo Tuulikki Yletyinen, Renv. 10

7/2 Thomas Arne son till Gösta Arne Olsson o.h.h. Gunilla Mar
gareta f. Eriksson, Skyttev. 17

13/2 son till Karl-Olof Johan Bergström o.h.h. Britta Ingeborg f.
Enegren, Munkv. 5

I 3/2 dotter till Raimo Heikki Jooseppi Rajala o.h.h. Anita Tuulikki
f. Perälä, Farsta gärde 20

14/2 Nils Rickard son till Alf Ronny Nyman och Pia Kristina Ro
bertsson, Björnskogsv. 84

15/2 dotter till Gert Olov Gunnar Lundmark o.h.h. Ruth Anna
Lena f. Sandström, Skyttev. 4

15/2 dotter till Pentti Kalervo Hellsten och Satu Ellen Kaarina Nie
melä, Markörplan 3

20/2 son till Lars Lennart Sixten Andersson o.h.h. Inger Annika f.
Gunning, Backstigen 1, Räknäs

24/2 dotter till Anne Christine Hellblom, Värmdög. 2
4/3 son till Eva Gunilla Ryden, Renv. 12

13/3 son till Anneli Irene Hast, Nelsonst. 2
15/3 son till Eero Juhani Kiimalainen o.h.h. Silja Elina f. Ruotsalai

nen, Nelsonst. 6
15/3 dotter till Anna-Liisa Vasankari, Skyttev. 3
I 7/3 dotter till Kaisa-Leena Huhta f. Rahkola, Skeviks friluftsgård

Vigda
11/2 Augusto Ferreira Pereira och Barbro Maria Wejsfelt

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTERNA:
Varje sön- och helgdag firas Högmässa kl 11 i kyrkan (varannan
gång med Herrens Heliga Nattvard, ex. 24/4, 8/5, 22/5). Första sön
dagen i varje månad är församlingens dopdag, då dopet ingår som en
naturlig del i församlingens gudstjänst (ex. 1/5, 5/6, 3/7). Dop för
rättas även vid andra tillfällen efter anmälan till kyrkoherden, tel
30052.
Torsdagar kl 19.30 är det bön i kyrkan och lördagar kl 18 orgelmu
sik.

KONFIRMANDERNA:
Årets konfirmationer kommer att bli helgerna 18-19 maj (Kr. Him
melsfärdshelgen) samt 21-22 maj. Det är ett sextiotal ungdomar
som "går och läser" för sin konfirmation detta läsår. Söndagen den
24/4 är konfirmandernas föräldrar välkomna till en samling i Eke
dalsskolans matsal direkt efter Högmässan kl 11, då vi skall samtala
om frågor inför konfirmationerna.

BARN:
Ännu några veckor pågår som vanligt församlingens barnarbete.
Barnens kyrktimme samlas lördagar kl I 0-11 i kyrkan för en stunds
andakt, lektion och pyssel. Juniorerna träffas varannan torsdag kl
18-19.30 på Björnskogsvägen 52 (ex. 21/4, 5/5) samt i Hästhags
skolan (ex. 28/4, 12/5). Barnfilm blir det 12/5 då barnfilmklubben vi
sar Pippi Långstrump". Lokaler är som vanligt Munkmoraskolan kl
9 och 15 samt Hästhagsskolan kl 16. Barnarbetet avslutas för sam
tliga med en liten testlighet lördag 7 maj.

UNGDOM:
Kyrkans Ungdoms tonårsarbete har 20/4 filmkväll i Ekedalsskolans
matsal kl 18.30 då man visar Astrid Lindgrens "Luffaren och Ras
mus" samt avslutar terminen 5/5 med en gemensam samling med
Ingarö KU i Ingaröhemmet kl 18.30 då det blir teater av en grupp
från lngarö.

MUSIKEN:
Körterminen går mot sitt slut, men än finns det möjlighet för intres
serade att höra av sig (det blir ju en ny termin igen). Tre körer finns:
Barnkör (sankta Ceciliakören), ungdomskör och Motettkören. Alla

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 4094 90



INGARÖ

Födda
26/1 son till Carl Göran Månsson o.h.h. Anna Birgitta, Gubbdals

väg. 6
26/1 dotter till Jan-Erik Eriksson o.h.h. Maud Agneta, Box 61
18/2 Jenny Maria, dotter till Jan Gunnar Frejing o.h.h. Lena Maria,

Slingerstigen 58
28/2 son till Lars Bertil Lundgren o.h.h. Irma Anita, G. Brunnsväg.
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Vigda
22/ I Jan Ragnar Buskas o. Pia Kristina Angleborn
19/2 Henrik Edgar Moren o. Eva Birgitta Thormarker

Ingarö församling
GUDSTJÄNSTERNA
Söndagar kl 11 firas högmässa i Ingarö kyrka. Tredje sönd. i mån.
nattvard. Helgmålsbön l:a lörd. i varje månad kl 18.
24/4 kl 18 Vi sjunger tillsammans Nya psalmer och visor.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barnkören övar lördagar kl 11-12
Barnens kyrktimme varje lördag kl 9.30
Barnfilmklubben torsd. 12/5 kl 18
Teatergruppen samlas varje torsdag kl 16.30
Kyrkans ungdom samlas 21/4, 5/5 kl 18.30

KYRKLIGA SYKRETSEN
välkomnar nya medlemmar. Varannan onsdag kl 13 (27/4, 11/5,
25/5 osv)

TRIVSELKVÄLL
21/4 kl 19.30

GUSTAVSBERG

Tack
Ett varmt tackför blommor vid Linnea Swerins bort
gång.

Släktingarna

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg och till alla, som
uppvaktade mig med blommor och presenter dagen jag
gick i pension.

Anna-Lisa Persson

Ett varmt tackför vänlig hågkomstpå min 50-årsdag till
fabriksledning, arbetskamrater, släkt och vänner.

Gunnar Johansson

Ett varmt och innerligt tack till arbetskamrater på Fle
minggatan och VVS-kontoren samt till AB Gustavsberg
och KFför uppvaktning på min 60-årsdag.

Sonja Lindgren

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 70-årsdag.
Elsa Löfdal

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg, förmän och ar
betskamrater, släkt och vänner för uppvaktning med
blommor och presenter vid min pensionering och på min
65-årsdag.

Malkolm Olsson

Ett hjärtligt tackför all uppvaktning med anledning av
min födelsedag.

Harald Olsson

tre körerna övar i ett "eget" litet körhus på Skärgårdsvägen 5 Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
("Bleket"). Intresserade kan höra av sig till musikdirektören och kör-
ledaren Hans Björklund, tel 08/404915. Stig Hagman
Söndag den 24 april kl 18 är det en musikgudstjänst i kyrkan då man
framför Missa Brevis" av Haydn samt verk av Mozart. Motettkö-
ren, solister och stråkar medverkar. Den 8 maj gästar Motettkören
S:t Thomas kyrka i Vällingby med dessa verk.
Pingstdagen, 29/5, avslutar körerna sin verksamhet med framträ
dande i kyrkan. UTFLYKT FÖR PENSIONÄRER

UPPLYSNINGAR:
Upplysningar om församlingens verksamhet kan fås av kyrkoherde
Hans Ekström, tel 300 52 (gudstjänster, förrättningar, själavård, ar
betskretsen), församlingsassistent Karl-Erik Cederlund, tel 342 35,
300 52, 08/742 24 07 (barn, konfirmander, ungdom, studiearbete)
samt av musikdirektör Hans Björklund, tel 08/404915 (vard
7.30-8.30) om musiken.

anordnas av kyrkliga arbetskretsen måndagen den 6 ju
ni. Avfärd med bussar från kyrkan kl. 11. Beräknad
hemkomst kl. 16.

Anmälan senast tisdagen den 24 maj till Kerstin
Lundberg, tel 308 57 eller pastorsexpeditionen tel
300 52.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Invandrare på Möte:
"VI MÅSTE FÅ BÄTTRE PROGRAM!"
Invandrar-dags i TV 2 är som ett billigt smycke, vackert
utanpå men tomt inuti. Programmet handlar inte alls om
de problem, som invandrare har. Så sa publiken på
Immigrant-Institutets möte om Sveriges Radio och in
vandrarna.

Mötet var i ABF-huset i Stockholm. Cirka 40 perso
ner från olika invandrar-organisationer talade med an
svarigt* folk från radio och TV. Vanliga svar på kritiken
var: Vi har för lite folk på redaktionen.* Vi hinner inte
göra de program, som ni vill ha. Eller: Sändningstiden
ska räcka till alla program. Därför får vi inte sända på de
tider, som vi vill ha.

Folket från Sveriges Radio hoppas, att lokal-radion*
ska ge invandrarna en del av de program som de vill ha.
Lokalradion startade sändningar i en del distrikt den 14
februari. De andra distrikten startar undan för undan
(först ett, sedan ett etc.)

Finns det en språk-grupp på 2 000 personer i ett dist
rikt, då ska man kunna göra program på den gruppens
språk. Men lokalradion har för lite pengar. Det är bäst
att invandrarna talar om, att de vill ha program. Det
bästa är att tala med chefen för lokalradion i det di
strikt, där man bor. Man kan få adressen till honom/hen
ne från Sveriges Lokalradio AB, Box 556, 101 27 Stock
holm. Tel. 08/22 98 00.

Här är några röster från mötet:
Eeva Lindh, radions finska redaktion: Lyssnarna mås
te kontakta oss oftare. Vi hinner inte kontakta lyss
narna, för vi har för lite folk på redaktionen.
En person i publiken: Det finns en radio-utredning.*

Men hur ska man kunna program för invandrarna? Han
fick svaret att man måste påverka de politiker som sitter
i utredningen. Den ska komma med förslag i sommar.
Invandrar-organisationerna kanske kan påverka beslu
ten, om de får förslaget på remiss.*
En turkisk deltagare: 70 procent av turkarna i Sveri

ge kan varken läsa eller skriva. Och så sänder TV 1 pro
gram med turkisk text för dem!
En jugoslavisk deltagare: Språket i de jugoslaviska

programmen är inte bra. Vi vill att våra barn ska få höra
ett bra språk.

Andra röster urpubliken: Varför kan inte TV visa fler
program från våra länder? Tänk så många engelska och
amerikanska filmer man visar! Radion kunde spela fler
skivor från t. ex. Grekland och Italien och Jugoslavien.
Radiofolket svarade: Vi har kontaktat fler "nya" län

der. Men det tar lång tid, innan man får fram program
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på det sättet. Den som vill höra mer musik från hemlan
det kan kontakta Hasse Linder, chef för radio-under
hållningen, eller Marie Selander, musikproducent på ra
dion. Adressen är Sveriges Radio, 105 JO Stockholm.
Tel. 08/63 1000.

Jag vill fråga
FÅR JAG HA KVAR PUT*?
Jag har permanent uppehållstillstånd. Jag ska kanske
börja arbeta på ett dotter-företag* till det företag där jag
arbetar nu. Dotterföretaget ligger i ett annat land. Får
jag ha kvar PUT, om jag arbetar där i ett eller två år?

"Jag vet inte!!

Ja, ska du bara vara borta ett eller två år, då får du ha
kvar PUT. Men flyttar du från Sverige för att stanna i ett
annat land och inte komma tillbaka? Då får du inte ha
kvar PUT.

Det är bäst att du talar med Invandrarverket, innan
du åker. Adressen är Statens Invandrarverk, Box 61 13,
60006 Norrköping. Tel. 011/108800.

*ORDET BETYDER
*publik -en -er = de människor, som ser på t. ex. en teater-pjäs eller
en fotbollsmatch.
*ansvarig Han är ansvarig för det här = han ska sköta det här.
*redaktion -en -er = de som arbetar med att t. ex. skriva artiklar och
fotografera på en tidning eller radio-TV.
*loaklradio = radioprogram för delar av landet, inte för hela landet.
*radioutredning -en= en arbetsgrupp som utreder (undersöker)
frågor om tider, program, kanaler etc för radio och Tv.
*på remiss Vi har förslaget på remiss = Vi har fått ett förslag för att
läsa det och säga vad vi tycker om det, innan man bestämmer hur det
ska bli.
*PUT (permanent uppehållstillstånd) En utländsk medborgare kan
söka PUT efter ett år i Sverige med uppehållstillstånd och arbetstill
stånd. Den som har PUT måste gå till polisen vart tredje år för att få
en stämpel (ett bevis). Man måste göra det för att myndigheterna ska
veta, om man bor kvar i Sverige. Den som har fått PUT, får ha kvar
det, så länge han/hon stannar i Sverige.

PÅ LÄTT SVENSKA
BLIR DYRARE

På lätt svenska blir dyrare från den 1 april. Då kostar det 20
kronor (nu 15 kr) per år att prenumerera på tidningen. Priset
på Invandrartidningarna på andra språk går också upp med 5
kr då. En prenumeration till utlandet kommer att kosta 40 kr
per år.

Stiftelsen Invandrartidningens styrelse har beslutat det här.
Tidningen måste höja priserna, för att kunna fortsätta som ti
digare.



Våga Själv
Bra karl vågar att klara sitt hår själv, bra kvinna vågar
också sitt hår själv. Lätt gjort - med bra tillbehör och
definns på Domus.

Bärbar hårtork
Hugin 115:-
Kalluft och två värmelägen
330 W. Grön eller röd.

Hårvårdsset Hugin 98:-
Två varmelägen. 250-500 W. Kam,
borste och fönmunstycke. Gul, grön
eller röd.

Varmluftsborste Hugin 89 :-
Kammar, formar och torkar lätt och tunt har
Lång modell. Med kam och rundborste. 400 M
Gul, grön eller röd

Hårvårdsset Hugin Exklusiv 139:-
har hög effekt- 325/650 W,därför torkar haret snabbare. Med
kam, rundborste,fönmunstycke och "locktang" plus motordel.
Gul, grön eller röd

Handhårtork Hugin 89:-
Uppställningsfot och fönmun
stcke. Tva värmelägen.
500-800 W. Gul eller röd
Handhårtork Hugin 225-400 W 69:- Anglocktång Hugin 56:- ord.pris69:-

Med PTC-element. Kan anslutas till saväl 110 som 220 V. Vrid
bart sladdfaiste. Gul, grön eller röd.
Finns även utan ånga56:-

Hårspray Helena Hektor235± 8:95
Ord pris 9,95/ 325 1095 Ord pris 12:45
Haller styr pa frisyren även i fuktigt väder. Lättatt borsta bort

Hårläggning Helena • Hektor 6:25
Passar alla har. 25 dl Ord pris 7-p25

Extrapriser
t.o.m

Hårborste 7:90
k fönborste Ord pris 1] 75

Hårborste 2:90
sk fönborste Ord pris 7:15

~DOMUS



SPARBÄNKEN!
DISKBÄNKEN SOM KAN
SPARA60.000 LITER
VATTEN VARJEÅR!

Om du har som vana att skölja disken under
rinnande vatten har du en veritabel syndaflod i
köket. Och du är i gott sällskap med halva
svenska folket. Diskmaskin har bara 13% av
hushållen. Men även där diskar man en hel
del för hand vid sidan om.

I det stora flertalet familjer diskar man alltså
för hand. En tvåbarnsfamilj med mamma
hemma kan beräknas göra det i genomsnitt 30
minuter per dag. Med lagom vattenstråle för
sköljning över vasken går det åt nästan 80.000
liter uppvärmt vatten på ett år! Ett magnifikt
slöseri som kostar stora pengar och misshus
hållar med energi och vattenresurser.

SEXÅRS BAD
Om man i stället sköljer i stillastående vatten
gör man av med ungefär 20.000 liter till ett års
disk och förspolning. Besparingen blir hela
60.000 liter. Den vattenmängden skulle faktiskt
räcka att fylla ett badkar en gång i veckan i mer
än6år.

MOT BESTÄMMELSERNA
Någon är kanske redan medveten om det här
slöseriet. Man sätter en plastbalja i vasken.
Eller fyller upp sedan man täppt till silen med
"gummitallrik" som finns i marknaden. Men
detta strider mot bestämmelserna i den sk
VA-byggnormen. Diskbänken harju inget
bräddavlopp, dvs ett "avrinningshål" som på
tvättställen. Därför ska vasken hållas öppen så
att vattnet kan rinna rakt igenom. Annars ris
riskerar man översvämning med besvärliga
vattenskador som följd. Det radikala är därför
att göra om diskbänken. Det är just vad
Gustavsberg har gjort.

~-
NU KOMMER SPARBÄNKEN!
Från och med nu kan alla våra diskbänkar och
insatslådor levereras med bräddavlopp. Och
"inbyggd skölj balja" genom att vasken går att
stänga utan risk. En sådan diskbänk ska du ha
när du bygger nytt eller bygger om. Då kan du
spara 60.000 liter uppvärmt vatten per år. I ett
enda hushåll. Det betyder 400-500 kronor mer
i plånboken.

ÄNNU BÄTTRE
Redan förut hade Gustavsbergs diskbänkar
många fördelar. Mjuk, elegant form, överläg
sen ljuddämpning och praktiskt vattenlås med
färdig diskmaskinanslutning. Nu är bra disk
bänkar bra mycket bättre ...

~r------------------ ~ISkicka mig 4-färgsbroschyren
om Sparbänken.

I ::::dress•_________ I
-I AB Gustavsberg, Box 12159, 102 24 Stockholm I

[1ABGUSTAVSBERG......I
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AB Gustavsberg på mässa
och symposium

Under tiden 2-11 september pågick S :t Eriksmässan i
Älvsjö. I år fanns för första gången en större avdelning
för YVS med bl a uppbyggda badrum. Den delen kalla
des "Trivsel hemma". Där presenterades en hel del ny
heter från AB Gustavsberg. Om detta bl a kan man läsa
mera i en tidning kallad "Badrumsnyheterna", som gavs
ut till mässan och som alla anställda i Gustavsberg ska
få.

I anslutning till denna utställning ordnades på Kera
miskt Centrum i Gustavsberg ett välbesökt symposium
den 7 september för handikapporganisationer, represen
tanter för myndigheter och forskningsinstitutioner,
YVS-tekniker, pressfolk m fl för att diskutera "Hur skall
morgondagens hygienrum för handikappade se ut?"

Professor S-O Brattgård, Handikappforskningen vid
Göteborgs Universitet talade om önskemål och krav
från de handikappades sid. Arkitekt Hans Örnhall, Sta
tens Planverk talade om nya krav, som ställs på hygien
utrymmet, utvecklingschef Bengt Lundqvist beskrev ut
vecklingsgången av produkter för handikappade och
badrumsingenjör Marie Lindgren presenterade de upp
byggda hygienrummen på utställningen.

Britt-Louise Sundell
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Britt-Louise Sundell, som tagit ett sabbatsårfrån Gus
tavsberg, ställer ut teckningar på galerie ALX, Karlavä
gen 63. Vernissagen var den 1 september och utställ
ningen står till den 25 september.

Gustavsbergs Schacksällskap
börjar verksamheten för hösten fredagen den 16 sept. kl.
19.00 i ABFs lokal, Renvägen 14. Alla är välkomna!

Värmdö Kommunbibliotek
Gustavsberg
Öppethållningstider:

Måndag-fredag kl 10.00-20.00.

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

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 9.30-10.30.



Varsågod, här ovan vilar den stoltaste av halvtama äl
gar, som skrider genom våra trädgårdar, skrämmer hem
blåbärsplockare, gömmer sig för fotografer och går un
der jorden när det drar ihop sig till älgjakt.

Nu har Hilding äntligen träffat på älgen, dock var vår
fotograf utan kamera, men älgen väntade tåligt tills dess
han hämtat den. Visserligen gjorde han ett utfall mot fo
tografen i början, men fann sig snart i sin kändisroll och
nu finns det flera fina bilder av Skeviksskogens konung.

Efter denna blöta sommar finns det mycket att skör
da i bär- och svampskogen. Lingonen lyser vackert röda
på tuvorna och ni skulle se äppelträden i Höjdhagen, hur
de dignar under skörden. Kanske utnyttjar våra nybliv
na pensionärer den sköna sensommaren och går ut i
markerna och njuter av sin nyvunna frihet. Vi har sex
avtackningar i detta nummer.
Nya tider kommer, nya människor tar vid, det är bara

så, men det försvinner så mycken erfarenhet och klok
skap, som borde räddats åt framtiden.
Jan Fogelbäck, från Ingarö, har varit i Kina och stu

derat en folkkommun på nära håll och berättar om det
och Bertil Lundblad vet en del om den utrotningshotade
havsörnen.

Rädda Barnen har åter fått en bra slant från "All värl
dens barn", Lisa Larsons charmiga ungar.

Vi får ny VD på AB Gustavsberg vid årsskiftet efter
professor Bo Broms, som önskar ägna sig åt andra upp
gifter. Nya VD heter Kim Scharf och kommer från
Electrolux.

Vårt mittuppslag berättar något om sommaren som
var. Åtminstone om de soliga dagarna, det är dem vi
helst vill minnas.

Konsum berättar om regnsommarens affärer och PK
banken om bl. a. tystnadsplikten och lönen. Trafiken
och jobbet kan man tala länge om, läs den artikeln och
begrunda på sidan 20. Mölntorp har liksom vi avtackat
mångårig pensionär.

På sidan 22 har vi ett foto, som många gustavsberga
re kommer att studera länge och gärna. Vi har fått låna
det av Ingemar Eriksson och visst är det tjusigt även om
man inte känner så många.

Nu får ni ha det så bra tills vi träffas i höstnumret, än
är det långt till vinter, fast kvällarna blir allt längre och
mörkret tätnar kring Farstaviken, men även hösten är en
skön tid.

Red.
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Margit Albeman

Elsa Karlsson
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Yngve La/in

Vi har gått
i pension!
Sedan förra numret av Gustavsbergaren har sex pensio
närer avtackats efter lång och trogen tjänst.
De flesta tjänsteåren bland dessa har Elsa Karlsson,

32 år i två perioder. Elsa tillhör den grupp flickor som
"invandrade" från Dalarna. Elsa jobbade som tallriks
putserska och sedermera skrivbiträde under åren 1937-
47.

Sedan 1957 har Elsa tjänstgjort som kontorist på vår
transportavdelning, och det hon inte vet om brännolje
skatter och företagets fordon är inte värt att veta. De sis
ta åren har inte hälsan stått henne bi, utan hon fick för
tidspension. Elsas goda humör är det dock inget fel på,
och hennes Erik och hus och trädgård vid Ålstäket mås
te ha hennes omsorg.
I nära trettio år har Margit Albeman med den äran varit
vårt ansikte utåt på butiken Birger Jarlsgatan, de senas
te åren som föreståndare.

Margit saknar nog emellanåt sina många kunder, men
får nu äntligen tid att ägna sig åt en av sina passioner
stugan på Gotland.



Yngve Lalin, värmlänning med förflutet hos Albin Mo
tor, Kristinehamn, började hos oss 1961 och har före
stått Lönekontoret hela tiden. Liksom Elsa har Yngve
måst sluta i förtid och fått sjukpension. Yngve har nu
blivit skåning och stugan i Löderup har blivit året runt
bostad och vävaregård för paret Lalin.

Harry Lemoine kom från Smedjebackens valsverk di
rekt till Badkarsfabriken 1948. Den fabriken och det
pressverket var han trogen hela tiden fram till sin pen
sionering. Harry är förtidspensionerad på grund av sjuk
dom. Han älskar att promenera och gör det gärna i säll
skap med "Bastu-Olle" eller med "Bastu-Olles" hund.

Alvar Zetterberg, kom efter mjölkkörning på Värmdö
hit till fabriken 1954 och började hos byggmästar Skog
lund, som "allt i allo". Han kom över till BKF 1958 och
blev först badkarsmästare, sedermera truckförare och
den sista tiden arbetade Alvar på plåtverkstaden. Nu har
han slutat med sjukpension. Alvar är född i Julita i
Sörmland. Liksom Harry på samma bild tycker han
mycket om långa promenader men också om fiske, na
turligtvis kommer han att dra en och annan gädda och
abborre.

Harry Lemoine

FOTON: Hilding Engströmer,
LeifAndersson

Alvar Zetterberg

Runo Aronsson är Kramforspojke, kom hit från såg- Runa Aronsson
verket i Kramfors 1946 och började som grovarbeta-r-e r sa"

och vedhuggare. Efter några år blev han eldare och "°
ugnsarbetare. Tillhörde länge HPF, men arbetade de se
naste åren på Panncentralen. Bor i Grindstugärde och
jobbar gärna med täppan. Kanske köper han en liten båt
och åker ut och rycker lite strömming.

Vi önskar alla sex en givande pensionärstid!
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Shangwang-
Text och foto: JAN FOGELBÄCK

Shangwang - en jordbruksby söder om staden Hang
chow. Man tar tåget från Shanghai, byter till buss i
Hangchow och åker ett par timmar. Landskapet är dra
matiskt - en mäktig flod dånar efter vägen, risfälten står
gula och mogna, överallt människor i arbete. Och långt
borta reser sig bergen.

Det är här uppe bland bergen som Shangwang ligger,
en produktionsbrigad i folkkommunen Honjkwang, en
bondby på den kinesiska landsbygden.

782 invånare bor i Shangwang, uppdelade på 172
hushåll. Här rådde fattigdom och svår misär en gång -
innan Kinas befrielse. Gamla byinvånare kan berätta om
den tiden, om torka, översvämningar och kampen mot
tyranniska godsägare.

Nu formar man framtiden efter eget huvud, med egna
händer. Det är ingen dans på rosor, ingen lättjefull till
varo, men alla är med i det gemensamma bygget, ingen
ska stå utanför, ingen är mer värd än någon annan.
Kampen går vidare. Torkan har man besegrat genom

att i samarbete med andra byar bygga en jättelik vatten
reservoar. Man har täckdikat, dragit fram vatten under
och över jord. Kullarna och bergssluttningarna är ter
rasserade för teodling. Jord och gödning transporteras
dit, lyfts dit. Principen är: 6 korgar per person och dag
av hushållsgödsel och avfall från gården ska bäras upp.

Shangwang har kommit långt, längre än många and
ra byar. Man har 20 ha odlad jord för ris och korn. Man
har 40 ha teodling och 90 ha skog. Skogsplanteringen är
viktig. Den förhindrar erosion och ger god återväxt. Tall
och bambu odlas. Naturgödsel och konstgödsel före
kommer i kombination. Människor i Shangwang menar
dock att man är mycket restriktiva och försiktiga med
främmande tillsatser. Konstgödseln innehåller främst
saltpeter och kalk. Teodlingarna besprutas, skonsamt.

Här och var lufsar grisar omkring i Shangwang. Det
finns 500 i byn och dom är, förutom hönsen, dom enda
förekommande husdjuren. Målsättningen är att öka gris
antalet. Köttet behövs - och gödseln.

Shangwang. Bortom husen och åkrarna reser sig berg
en.
Mekanisera jordbruket, det är en kinesisk målsättning

Överallt människor i arbete. Här tröskas riset.



Jordbruksby
Målsättningen i Shangwang är överhuvudtaget att

öka produktionen. Han Chang-lou en av eldsjälarna i
byn säger:
- Vi måste bygga ut bevattningssystemet och terra

sera mer. Vi måste få större och sammanhängande fält.
Dessutom behöver vi mekanisera det arbete som går att
mekanisera. Människorna i Shangwang ska få det bätt
re, det är tanken i vår nya 5-års plan. Dom gamla ska ha
pension precis som i städerna. Hushållens årsinkomst
vill vi också ha upp. 1965 var medelinkomsten drygt 500
yuan. 1975 var vi uppe i över 900, men nu siktar vi på
att komma upp till 1200 yuan. (I yuan c:a 2.30 kr)
Han Chang-lou talar engagerat, går runt, visar. Bo

städerna är påfallande nybyggda. Elektricitet finns över
allt, trådradio. Hyran är symbolisk: 1 yuan per månad.
Byborna har också tillgång till barndaghem (öppet en
dast under skördetid) 5-årig grundskola och 2-årig mel
lanskola, den senare ska byggas ut. En klinik med två
barfotaläkare vaccinerar barn och klarar lättare sjukdo
mar. Brigaden betalar för närvarande 60% av vårdkost
naderna. Målsättningen är helt fri sjukvård.

Och fritiden, kulturen, vad gör man när man inte ar
betar.

Han Chang-lou ler igen:
- Vi har ett amatörpropagandalag som ger oss tea

ter, dans och musik. Här visas film. Vi kan få tag i tid
ningar och böcker. Vi övar oss i kinesisk skuggboxning
och spelar bordtennis.

Han Chang-lou berättar och hans kamrater komplet
terar. Flera nämner dom politiska studierna, ordförande
Maos skrifter, att dom alltid bedrivs.
Det finns inga fritidsproblem i Shangwang, ingen

sysslolöshet, men det finns en oerhörd mängd arbete och
slit.

Och i eftermiddagsdiset, bortom åkrarna och husen,
reser sig bergen.

Lär av Tachai!
Så lyder parollen inom Kinas jordbruk. Tachai är ett härad,
ett jordbrukslän, som stått i spetsen för det kinesiska jordbru
kets utveckling. Tachai är historien om hur man genom hårt
arbete och riktig planering fått ett fattigt jordbruksområde att
blomma.

Just nu är dom kinesiska bönderna inne i den femte femårs
planen (1976-1980). Målsättningen är att mekanisera, nyodla
och utveckla efter Tachais mönster. På femtiotalet genomför
des en omfattande reform på landsbygden. Kooperativ och
folkkommuner upprättades. Jordreformen var ett stort steg
framåt. I dag producerar Kinas bönder mat åt 800 miljoner
människor. Men ännu är jordbruket efterblivet på många håll,

Han Chang-lou, entusiastisk ledare i Shangwang

Cheng Ho-trua, 44 år. Gift med en svinskötare. 4 barn.
- Jag minns misären. Innan vårt land blev befriat.

många byar, folkkommuner och härader brottas med stora
problem. Man ligger långt efter Tachai. På en nationell konfe
rens i Shansiprovinsen nyligen beslutades om kraftåtgärder.
Det kinesiska jordbruket ska i grunden vara mekaniserat
1980, det är målstättningen. Man anser förutsättningarna go
da. Den industriella kapaciteten för att framställa nödvändiga
maskiner finns, liksom viljan och kraften hos dom arbetande
människorna. Konferensen fastslog åtta punkter för att ut
veckla jordbruket. Några kan här nämnas: växtförädling, ra
tionell sådd, bevattningskontroll, konstgödning, förbättrad
planering och så succesiv mekanisering.

Minst 100 nya härader varje år av Tachai-typ. Det är vad
man vill åstadkomma!
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Utfodringen av giftfri föda kan kanske rädda havsörnen från total undergång.
Foto: Björn Helander.

Hurgår detför havsörnen?
Hur går det för havsörnen i Sverige? Frågan har varit
aktuell sedan början av seklet då arten spåddes en nära
nog total undergång. Svenska Naturskyddsföreningen
ingrep 1924 och fick till stånd en total fridlysning av en
örnstam vilken då betraktades som enbart en spillra av
en tidigare så vitt utbredd och stabil havsörnskoloni.

Trots fridlysningen fortsatte tillbakagången av denna
så fascinerande rovfågel. Under åren 1964-1970 ut
fördes en omfattande inventering av antalet djur där re
sultatet visade att havsörnens tillvaro var ytterligt ho
tad. Effekten av fridlysningen från 1924 var naturligtvis
av godo men nya problem hade tillkommit sedan dess.
Dit räknas huvudsakligen de moderna miljögifterna
DDT, PCB och andra preparat men också en utvidgad
skogshantering genom omfattande avverkningar har
skadat havsörnens livsvillkor. Trots informationer om
varje djurarts berättigande finns det bland en del männi
skor kvar ett djupt rotat rovfågelshat, nedärvt sedan
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länge. Det förekommer faktiskt att havsörnen skjuts,
boträd fälls, ägg stjäls och ungar dödas. Lyckligtvis
mera sällan, men det händer, tyvärr.

På Värmdö var havsörnen en vanlig häckfågel så sent
som för 100 år sedan. Numera är det en sällsynthet att i
dessa trakter få syn på något enstaka exemplar som i sin
tysta glidflykt avtecknar den kända konturen mot himla
valvet. Några häckande par finns dock kvar men de som
känner deras uppehållsplats gör örnarna den största
tjänsten med att hålla upptäckten för sig själv. Erfaren
heten visar nämligen att sprids sådana uppgifter dröjer
det inte länge förrän platsen blir ett utflyktsmål för
många och därmed ett besvärligt orosmoment för fåglar
na. Enstaka par finns för övrigt utspridda över hela
Stockholms skärgård och de är föremål för saklig om
vårdnad av speciella tillsynsmän med naturvårdande
verksamhet i sina arbetsuppgifter.

Den verksamheten ingår i en landsomfattande hjälp-



insats som bedrivs under beteckningen "Projekt Havs
örn" där målsättningen främst är att förse örnarna med
giftfri föda som utplaceras på lämpliga platser. Utfod
ringen bedrivs inte minst i Stockholms skärgård och vi
hade förmånen att få följa med en sådan expedition tidigt
i våras. En isbrytande räddningskryssare ställdes till för
fogande där representanter för olika naturvårdande
myndigheter och verk, markägare ochjaktvårdare fanns
med ombord. Vi medförde också döda djur från slakte
rier men också rävar och rådjur som slagits ut av den
hårda vintern.

Efter några timmars färd genom en solig senvinter
skärgård kom vi fram till lämpliga utfodringsplatser som
den här gången bestod av helt öde och obebodda öar
bland de yttersta skären. Över våra huvuden svävade
flera par örnar som ivrigt väntade på att börja kalasa på
det "örngott" vi hade med oss. Tyvärr kom aldrig de
stora rovfåglarna inom kamerahåll, några bilder togs
mot skyn men resultatet blev bara några obestämbara
prickar.

Vi har talat med Björn Helander, vårt lands främste
expert på havsörnen, verksam vid Svenska Natur
skyddsföreningen och ledare för Projekt Havsörn som
efter denna sommars inventering av örnstammen säger
så här:
- Utfodringen med giftfri föda är en av de åtgärder

som underlättar havsörnens framtida existens och det är
en glädje att erfara en så god anslutning till projektet.
Ännu har ingen påtaglig ökning av stammen noterats,
den ligger i år på ungefär samma nivå som förra året. Nu
är det ju så att dessa fåglar har en mycket lång "åter
hämtningstid", det tar lång tid innan naturen kan åter
ställa ordningen. Det är lätt att orsaka genetiska skador
men betydligt svårare att återställa dem. Vi hyser dock
gott hopp om att kunna rädda havsörnarna åt framti
den men det kräver främst en intensiv utfodring med gift
fri föda som vi tror skall hjälpa på lång sikt, slutar Björn
Helander.

Bertil Lundblad

Räddningskryssaren Sigurd Golje har lagt till vid bryg
gan på Huvudskär. Tre döda rävar harplaceratspå ber
get i förgrunden, som föda åt utrotningshotade havs
örnar. Foto: Hilding Engströmer.

Håll skärgården ren!
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Josef Ekberg-utställningen
Den 2 september öppnades en utställning i Blå Blom
rummet på Keramiskt Centrum, "JosefEkberg, en gus
tavsbergskonstnär. Utställningen står kvar till säsong
ens slut d.v.s. hela september månad.

Josef Ekberg var en konstnär och en skicklig hant
verkare. Han målade akvareller och bland de utställda
tavlorna finns också ett fint självporträtt av Ekberg, må
lat på 20-talet.

6 stycken affischer i original kan ni också se. Dom
kallar till föredrag om t.ex. en resa till Köpenhamn, om
att bestiga Kebnekaise bl.a.

Ekberg arbetade hela tiden med olika typer av sgraffi
to, en dekorationsteknik, som användes mycket i den ita
lienska ungrenässansen.
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Syskonskaran All världens barn
I juni i år var Gordon Carter, chef för UNICEFs Euro
paavdelning, här och fick ta emot dom pengar som kom
mit in genom försäljningen av All världens barn. Sum
man var i år 189.152 kr och sammanlagt har Europa
sektionen under dom två och ett halvt åren som försälj
ningen hittills pågått fått 750.000 kr. Av försäljnings
summan går 12 kr per barn till UNICEF.
För den som inte redan läst och hört det kan vi på

minna om att iden till All världens barn föddes somma
ren 1974 då vi hade besök av en grupp från Rosenthals
Studiohus i Europa. Lisa talade då om sina ideer att gö
ra figurer med internationell anknytning. Och Rosent
hals Geneverepresentant var den som från början tog
kontakt med UNICEF för ett samarbete, som fortfa
rande pågår.

Från början var det dom fyra barnen Nord, Syd, Öst
och Väst, som nu har fått fyra syskon, lappen Nils, ko
sacken Ivan, indianskan Maria och kinesiskan Mey.

Här tar Gordon Carter en titt på en del av flickorna,
som målar All världens barn. Det är Airi, Mari, Siv och
Marjatta, som målar men det är inte All världens barn
utan andra Lisas barn - och så måste julkannorna gö
ras i tid - som syns. Men det är inte bara dom härflick
orna som målar barnen. Ally, Karin och Dagmar t.ex.
målar också All världens barn.

På 1910-talet arbetade han med syramålade vaser
och lysterkeramiken, som också är representerad av
många fina exemplar. Lysterkeramiken har en särskild
glasyr, som hämtades från England.

Till Baltiska utställningen i Malmö 1914 gjorde han
också unika urnor och vaser med målad dekor i svag
relief.

Ekberg står också för flera minnestallrikar. Gustavs
berg med dom tre träden gjorde han 1911, 1912 kom
Stockholms slott bakom 5 svenska fanor vajande för
vinden - det var Olympiadåret. Man kan också se delar
av servisen Blenda och tallriken med solmönstret.

Utställningen står kvar på Blå Blomrummet hela året,
men efter den 30/9 visas den endast efter beställning på
tel. 391 00-324.



De här tre ungdomarnafrån Kvarnbergsskolan, Benny Bjerkell, Ann Berglund och Kjell Jonsson.fick årets språk
stipendierfrån AB Gustavsbergför språkresor till England. En stipendiat finns inte med på bilden, det är Eino
Karppinen, Kommunal vuxenutbildning.

Tennisvecka i juni
En tennisskola för barn och ungdom av lite annorlunda
slag genomfördes sista veckan i juni i Gustavsberg. Del
tagare i olika åldrar fick under ledning av instruktörer
na Peter Anrin och Göran Stavsjö från Gustavsbergs
Tennisklubb lära sig tennisspelandets väsentligheter.

Det nya med kursen var att den hölls i form av en in
tensivvecka, fem timmar per dag under fem dagar. De
tre första dagarna ägnades åt instruktion och tränings
spel på de fem banor som fanns till förfogande. Därefter
ordnades på torsdagen singelturnering och filmvisning.
Avslutningsdagen spelades en dubbelturnering samt
singelfinalerna.

Då det hela föll väl ut, kommer preliminärt en eller två
intensivkurser att ordnas i juni nästa år.

Instruktörerna och de 18 deltagarna var eniga om att
det varit en kul vecka, och det bestämdes, att man skulle
ses igen nästa sommar. Förhoppningsvis berodde ele
vernas positiva slutomdömen inte bara på att det ser-
verades glass avslutningsdagen ...

Värmdö kommuns blomsterfond

har nu i fyra år fått sprida glädje till många på olika sätt.
Alla som stött fonden genom att insända gåvor, tackar
styrelsen varmt. Invånarna på Gustavsgården har
många gånger fått blommor på matborden den mörkas
te årstiden eller blivit ihågkomna enskilt på födelseda
gen eller då ensamheten känts tung. Bidrag till rekrea
tionsresor för handikappade har också förekommit.

Men en blomma till glädje och ett besök då och då be
höver också många ute i samhället. Vem som helst, som
har kontakt med någon av dessa, kan hjälpa till med den
saken. "Gustavsbergs blommor" och Farsta trädgård är
förtrogna med fonden, och räkningen går till Kommu
nalkontoret.
För insändandet av gåvor är postgiro-nr 31612-5

Kommunalkont, Gustavsberg. Meddelande om gåvan
sker genom fondens försorg till den uppvaktade, resp.
sorgehuset. Kontakta gärna undertecknad för vidare
upplysningar tel. 300 80.

Clary Lindholm Ordf.
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AB GUSTAVSBERG har fått ny VD, Kim Scharf, som
tillträder vid årsskiftet, då Bo Broms efter 10 år lämnar
företaget för att ägna sig åt andra uppdrag i byggbran
schen.

Kim Scharf är 49 år, är gift och har tre barn och bor
f. n. i Nacka. Han tog ingenjörsexamen - elektronik och
starkström 1945, senare också svagströmsteknik. Arbe
tade i laboratorier hos Graham Brothers Ursvik, Radio
la Stockholm och PYE Cambridge. Han kom till Elec
trolux 1959 som medarbetare i "Tekniska Centralen"
för kontakt med utlandsbolagen i tekniska och investe
ringsfrågor. Upprättade i Peru och Colombia fabriker
för tillverkning av dammsugare och borrare. 1967 tog
han civilekonomexamen vid Stockholms Handelshög
skola med specialinriktning på distribution och mark
nadsföring. Han har varit chef för produktplanering för
Electrolux' konsumentkapitalvaror och sedan mark
nadsdirektör och chef för Centrala Marknadsavdel
ningen. Utlandstjänstgöring i Danmark och England. 3
år har han varit lärare i marknadsföring inom Mark
nadsföreningen.

Han har tillsammans med S. Brutsner givit ut Cyk
liska beslutsmönster i produktion och administration -
Strömbergs Förlag.

Befattningen som ekonomidirektör i KF har varit va
kant sedan ekonomidirektören Alfred Sundell avled i
mars i år. I augusti utsåg Kooperativa Förbundets sty
relse affärschefen i Konsum Domus, Jönköpings län,
Stig Lundahl till ekonomidirektör i KF.

Stig Lundahl är smålänning, född 1926 i Lönne
berga, Kalmar län. Han har som många inom KF gått
den "långa vägen". Han började inom kooperationen
som springpojke och butiksbiträde vid 18 års ålder och
blev bokförare i Konsum Hultsfred 1949. 1952 blev han
kontorschef i Orrefors kooperativa förening och 1956
utsågs han till soliditetskonsulent i KFs nionde distrikt
Kristianstad. Aren 1958-59 var han budgetchef i Sven
ska hushållsföreningen och blev revisor i KFs andra di
strikt Stockholms och Gotlands län. 1966 blev han chef
för föreningsrevisionen. 1970 utsågs Stig Lundahl till
föreningsledare i Konsum Domus Jönköpings län, som
han nu lämnat för att jobba och bo i Stockholm, där han
och hans familj bott 13 år tidigare och får nu närmre till
sommarstugan på Ingarö.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Farstavikens vattenstånd
inger inte längre några farhågor. Semestertidens regn
digra ymnighetshorn fyllde på de sjunkande vattendra
gen och återställde grundvattensnivån i Östra Svealand.
Det är det snällaste jag kan räkna ut att säga om juli
vädret och nu lämnar vi det samtalsämnet.

Har ni lust kan jag berätta för er om Värmland.
Det var alltså där jag tillbringade de fyra semester
veckorna av mitt livs sista fabrikssemester, nästa år har
jag gått i pension. I Värmland var vädret lagom. Det är
detsamma som en normal svensk sommar, lite sol, lite
regn, lite värme, lite kyla i lagom proportioner, tro mig
det är ganska idealiskt väder när man kommit upp i
åren.

Har ni varitpå SelmasMårbacka?
Nej inte jag heller förrän i somras, det är avgjort ett be
sök som sällan blir av. Ändå har jag önskat det sedan
tioårsåldern då jag läste Gösta Berlings saga med blos
sande kinder och i hemlighet, efter att ha plockat sam
man lösa och illa medfarna sidor i ett uthus. Vilken bok,
med lidelse, eld och romantiska förvecklingar, jag kun
de ju inte tro annat än att den var en förbjuden anrätt
ning. Det tog många år innan jag förstod att den var sa
longsmässig, annars var ju allt spännande som tilltalade
fantasin förbjudet. Tänk, att denna tanternas tant, gedi
gen, präktig, alldaglig, det var den bild hon gav omvärl
den, kunde dölja så oanade djup. Inte heller hennes hem
avslöjade hennes innersta. Släkten Lagerlöfs Mårbacka
ser ut, som en herrgård förväntades se ut på 20-30 och
40-talen.

Mitt på salsbordet tronade en pampig argentaurna
från tidigt 30-tal och bland det ostindiska porslinet stod
2 tekoppar från Gustavsberg. Alltid finns det någon an
knytning till Farstaviken vart man än kommer på sin re
sa. Det mest personliga rummet, som jag fann det, var
ett litet oansenligt rum innanför stora ingången där hon
tog emot gårdens folk och där hon lyssnade på en un
derbar radiomottagare, en av de första jag minns, den lil
la lådan från Philips, den som liknar ett mindre kyrk
fönster.

SagansEkeby, Gösta Berlings viste,
ligger några mil bort vid Frykens strand, herrgården he
ter Rottneros och har en underbar park med skulpturer
där man kan lustvandra länge. Denna sköna del av
Värmland är Selma Lagerlöfs revir, varje bit av land
skapet har sitt diktarminne att vårda. I östra Värmland
ligger Filipstad och där är Nils Ferlin den store profe
ten.

Slumpen eller ödet, välj det som passar, har placerat
oss i Filipstad, genom ett hus, som vi förvärvade och in
gen bofast ville ha, därför att man inte kunde '.'gå ut in
ne".

Vi köpte alltså ett hus
med utedass
Det senare ett riktigt snyggt och prydligt ställe med ett
större och ett mindre hål, en gång designat för en familjs
trängande behov. Tidens människor är vekliga och gil
lar enbart utrymmet när milda sommarvindar smeker
under sitsen och i sanningens namn, det minns man ju
från sin barndom, att det var så lagom trevligt i minus
grader och snålblåst. För oss, som sedan decennier har
starka band till AB Gustavsberg, var det en "världslig·
sak" att lösa husets sanitetsproblem - vi satte in en
mulltoa, vår egen kallad "Bioloo". Mulltoan är ju en
önskedröm. eller ett bönesvar för en "miljövårdare". Ib
land är vi "konsumentmedvetna" och gjorde därför en
försiktig rundfrågning i bekantskapskretsen om någon
hade påtagliga erfarenheter av underverket. Vi fann
snart två verkligt vittnesgilla, Eric och Hilding, som ta
lade gott om Bioloo och det lugnade oss, de skulle aldrig
lättvindigt falla för nyheter, som unga "mirakelgossar"
presenterar i deras gamla företag.
Ja, nu står mulltoan där i sitt lilla rum och låter, som

en envis pålandsvind medan den bearbetar människans
naturligaste avfall, måtte den fungera, tänk om den är ett
måndagsexemplar. Installationen har hela tiden varit
föremål för omgivningens livliga intresse och deltagan
de. Vi visste inte att det fanns så många roliga historier
om illaluktande toautrymmen och vi som förut kallades
"stockholmarna" vi kallas nu "stockholmarna med
mulltoan". Funkar den inte får vi i värsta fall flytta till ett
annat landskap, i bästa fall blir vi en ny rolig värm
ländsk historia och det står vi ut med.

Om Värmland kan man skriva
spaltkilometer
att få in någonting vettigt om denna rika del av Sverige
på två sidor kan vara marigt. En annan gång vill jag be
rätta om Filipstad, ett samhälle med en folkmängd mind
re än Gustavsberg men med varuhus, stormarknader,
specialaffärer, flera hotell, stora idrottsanläggningar,
restauranger, kulturellt utbud och all möjlig service. Ett
rikt omland försörjer en liten stad, men en stor stad som
Stockholm utarmar samhällen i sin närhet - det är bara
så, men tänk om vi kunde hejda den utvecklingen och
väcka den Törnrosa som sover.

Edla Sofia
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Efterskördfrån
Får vi visa er lite av det som vårafotografer, Hilding Engströmer och LeifAndersson har
förevigat denna sommar. Bilderna på vänstersidan är Hildings och Leifhar hittat motiven
på sidan till höger.

Bilden ovan:
Nej, ni skall inte tro att detta är ett inlägg ijämlikhetsdebatten. Flickornapryar inte i Hem
värnet och provar detaljer i utrustningen, utan firar sin avgång från Grundskolan på
Kvarnberget med lite festlig utklädsel.

Även bilden bredvid ärfrån skolavslutningen och "grundenderna" är ljuva somfröknarpå
1800-talets mitt med bahytt och långkjol.

Den stora bilden nedan är tagen samma dag, samma tillfälle men "klassen" är knappast
skolfärdig. Snarare är den bestämda andmamman på väg att gå upp och tala allvar med
rektor om SIA-utredningen.



sommaren sköna
Vi harfått en Minigolfbana i Gustavsberg. Vi har saknat den ända sen denförsvannfrån
Folkparkenför sådär ett kvartssekel sen. Nufanns den bara därpå gräsmattan inemotEk
vallen vid den parkering somfolkhumorn har döpt till "spritsvängen". På bilden ovan har
bollen rätt riktning men nådde den fram?

Det lilla sommarbarnetpå bilden bredvid står i begrundan. Tänk om man tappar denfina
midsommarkransen om man deltar i midsommardansen!

För här tråddes dansenpå ängen mellan Björnkärret och Skeviks grotta i solsken och vac
kert väder, gott humör och festlig majstång.

Nedan lägger den kära "Gustafsberg VII" till vid kaj, en syn som vi inte vill varaförutan
någon sommarframdeles.

Sista bilden ärfrån vår välbesökta porslinsbutik här vid Farstaviken, mycketfolk och hög
omsättning, öppet också under industrisemestern. Layout:JAN CALDERON



KONSUM• DOMUS
Nu har vi vänt blad och hunnit en bit in i andra halvåret
1977. En betydande del av sommaren tillhör nu det för
flutna och i den tidsperioden ingår också semesterperio
den för många. Den välmotiverade förhoppningen att
sommaren och företrädesvis semestermånaden juli skul
le bli varm och solig, har detta år fått en motsatt verklig
het. Flertalet semesterfirare har upplevt en osedvanligt
sval och långvarigt regnig period. Detta blir naturligen
en besvikelse och den välbehövliga vederkvickelsen har
allvarligt naggats i kanten. Nu har ju augusti börjat rätt
bra och vi kan ju hoppas på en god fortsättning på fint
väder i både augusti och september. Detta kan ge oss en
viss kompensation för den dåliga högsommaren.

Vi önskar nu alla varmt välkomna åter till våra buti
ker och vårt varuhus. Dessa våra säljenheter gör som
vanligt sitt bästa för att alla ska känna sig hemma och
finna alla de varuslag som behövs.

Det ovan relaterade dåliga vädret har ju varit lands
omfattande och har säkert gett utslag i säljutvecklingen.
Verkningarna har sannolikt blivit kraftigare inom de om
råden som har stor andel semester- och sommarboende.
Även vår förening har upplevt en dämpning i säljut
vecklingen för juli. Fortfarande ligger dock denna må
nad som årets största säljmånad.

Första halvåret 1977
gav oss en försäljning på 42,4 milj. kronor, vilket inne
bär en ökning med drygt 5 milj. kronor eller 13,4 %.
Denna ökning ligger väl till i jämförelse med koop. med
eltal i regionen och riket. Denna utveckling är vi mycket
tacksamma för. Utvecklingen hittills visar, att vi arbetar
med relativt lägre marginaler än motsvarande tid före-

gående år. Samtidigt har kostnaderna inom olika områ
den ökat väsentligt. Den goda säljutvecklingen motver
kar i någon mån effekten av lägre marginaler, men är
helt otillräcklig om man ser det hela i ett längre perspek
tiv. En intäktsökning relativt sett är därför nödvändig
och där bör SPK :s medgivande om vissa prisjusteringar
den 1 juni och 1 juli ge en positiv verkan.

Framtiden
är alltid svår att sia om. Detta gäller inte minst om inne
varande år. Man har nog anledning att förmoda, att han
delns säljutveckling får en betydligt snävare ram än tidi
gare. Denna förmodan kan man grunda på det förhål
landet, att årets avtalsrörelse gav en ringa ökning och
samtidigt har samhället satt in olika åtgärder (bl.a. höjd
moms) som också krymper utrymmet i den köpkraft
som finns. Stämmer dessa antaganden blir effekten en
mindre gynnsam säljutveckling under andra halvåret
1977. Med beaktande av faktiska kostnadsökningar och
svagare marginal synes därför en fortsatt god säljök
ning vara önskvärd för att få ett rimligt ekonomiskt ut
fall.

Vi hoppas därför, att våra medlemmar/konsumenter,
liksom tidigare, aktivt sluter upp kring vår förening och
väl utnyttjar våra gemensamt ägda resurser. Detta åter
speglas alltid i det slutliga resultatet som kommer alla till
del i den grad man nyttjat sin förening.

Låt oss slå vakt om vår förenings möjligheter att vara
till god ekonomisk nytta för varje hushåll. Detta gör vi
genom att HANDLA KONSUMENTÄGT i vår egen
förening!

PAN

KFs nya Interiör-katalog

kommer att distribueras till 1,6 miljoner hushåll runt om
i landet om ca två veckor. De svensktillverkade möbler
na dominerar KF-sortimentet. I år har en klar förskjut
ning skett mot mer lätta och ljusa möbler och textilier.
- Svensktillverkade möbler och textilier har alltid do

minerat vårt sortiment, säger Arne Söderberg, chef för
Interiörsektionen. I år utgör de svensktillverkade möb
lerna ca 95 % av det totala sortimentet. Vi har funnit att
de svenska möblerna bäst motsvarat våra krav på god
kvalitet och funktion. I år har vi dessutom tagit fasta på
de önskemål vi fått från framför allt yngre möbelkonsu
menter och inlett en förskjutning av vårt sortiment mot
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mer lätta och ljusa möbler och textilier.
I år har också uppläggningen av katalogen ändrats.

Den har delats in i avsnitt efter olika funktioner: Um
gås, Hallen, Arbetsplatsen, Matplatsen, Barn, Sovrum
o s v. I anslutning till bilderna och bildtexterna finns
även information om vad man bör tänka på ur funktio
nell, materiell och praktisk synpunkt vid köp av möbler,
mattor, belysning etc.

Interör-katalogen har producerats av Interiörsektio
nen i samarbete med Annonsbyrån Svea AB med arki
tekt Lena Larsson som konsult. För foto och ljussätt
ning har Bruno Muller svarat.



-

Foto: PETER EKROTH

Med Scenstudion på Ornö
Gustavsbergs Scenstudio har varit på gästspel till Ornö
där det kunde noteras totala framgångar för både en
semble och orkester. En lördag i början av augusti stu
vade man in sig i en buss för färd via Dalarö, där en färja
tog över den fullsatta bussen. Slutmålet var Ornö bygde
gård som man nådde efter en tredje etappresa på sling
riga småvägar. Kvällen gick sedan helt i idealitetens tec
ken då gruppen i sin helhet ställde upp gratis för en
publikfest anordnad av föreningen Livbojen Ornö.

Vad är då en Livbojsförening? Svaret är en grupp da
mer som genom olika aktiviteter som basarer, lopp
marknader, insamlings- och försäljningsaftnar och lik
nande med offentlig prägel stöder den frivilliga sjörädd
ningsverksamheten i landet. Nettot av verksamheten till
faller oavkortat Sjöräddningssällskapet. Livbojsför
eningar finns runt hela landet som alla arbetar efter i
stort sett samma principer. Livbojen Ornö är yngst av
dem, bildades så sent som i våras men är redan mycket
aktiv. Nu var det dags för deras första offentliga tillställ
ning och för att trygga publiktillströmningen tog man
tacksamt emot ett erbjudande om medverkan av Scen
studion.

Ensemblen välkomnades med en rostbiffmiddag före
kvällens framträdanden och gruppen blev entusiastiskt
mottagen av publiken i en välbesatt bygdegård. "En af
ton med Dan Andersson" fick inleda kvällen, ett väl
känt program i Gustavsberg men urpremiär för ornöbe
folkningen som gått man ur huse. Framförandet prägla-

des av melodiöst behag och mjukhet som tillsammans
med folkliga sympatier för Dan Anderssons naturnära
diktning skapade en god kontakt mellan scen och sa
long. Föreställningen mästerligt förmedlad i deklama
tion, sång och musik som blev en publikframgång av
stora mått.
Efter teatergruppens framträdande vidtog kvällens

dans och då blev det fart när kultis och 40-talsjazz blan
dades till angenäm styrka och smak. De sedan veckor
tillbaka sönderregnade och håglösa semesterfirarna som
förtöjt sina båtar vid den närbelägna kyrkbryggan, ut
nyttjade den vackra sommarkvällen till en bygdegårds
promenad och livade upp tillvaron med en svängom.
Trots en sen timme var det inte många som kände sig
manade att gå till sitt utan orkestern måste förlänga till
ställningen med extradanser.
Tack vare Scenstudions helhjärtade insats som höll

publiken kvar hela kvällen samlades många sköna kro
nor i livbojsföreningens kassa. Ett särskilt tack har över
sänts direkt till Scenstudion från livbojens ordförande,
grevinnan Ebba Stenbock, som även här önskar fram
föra föreningens stora uppskattning över ett strålande
program och en generös medverkan. Sjöräddningssäll
skapets chef, Gunnar Alverman, vill också uttala sitt och
organisationens tack till vännerna i Gustavsberg som
denna kväll bestod med en mycket betydelsefull dona
tion till Sällskapets verksamhet.

Bertil Lundblad
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Lönen, lagen och tystnadsplikten

Nästan alla människor i Sverige med fast anställning får sin
. lön via ett lönekonto - antingen ett banklönekonto eller ett
personkonto. För att få ut pengar använder kontohavaren
checkar eller uttagsblanketter. Men vad händer om dessa vär
depapper kommer bort? Så här säger professor Anders Hag-
stedt, chef för PKbankens juridiska avdelning, om lönesyste
met och bankens tystnadsplikt.
- Enligt kontrakt med banken förbinder sig lönekunden att

förvara sina checkar/uttagsblanketter på ett betryggande sätt.
Med det avses att man bör förvara dem på samma sätt som
kontanter. D v s inte lämna dem i en väska, klädesplagg eller
bil som man inte har uppsikt över.

Om blanketterna förloras är man skyldig att meddela ban
ken så snart förlusten upptäcks. Allra bäst är att komma in på
banken/postkontoret eller ringa. När förlusten anmälts ska
man uppge namn, adress, telefonnummer och kontonummer.

Vem är ansvarig?
Det går inte att ge ett generellt svar på om den som förlorat
sina blanketter själv ska svara för de eventuella förluster som
kan uppstå. Den frågan får avgöras från fall till fall. Avgöran
de betydelse har det sätt som blanketterna förvarats på. Har
kunden förvarat dem betryggande så blir han helt säkert inte
ansvarig.

I det här sammanhanget vill jag också påpeka att svenska
checkar och uttagsblanketter endast får användas för betal
ning inom landet - aldrig utomlands p g a valutabestämmel
serna.

Tystnadsplikt
Redan när Riksbanken grundades 1668 (vår riksbank är för
resten världens äldsta) så fick Sverige en lagbestämmelse om
banktjänstemännens tystnadsplikt. Den lagen har väl ändrats

HUR MYCKET PENGAR
HAR JAG PÅ MITT

LÖNEKONTO ?

Ibland händer det att bankkunder inte riktigt
uppskattar tystnadsplikten . T ex när de ringer
och vill veta saldot på sitt lönekonto . Om bank
tjänstemannen inte'är helt saker på att det verk
igen är kontoinnehavaren som ringer måste han
vägra att lämna den begärda uppgiften .
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en del men grundtanken finns fortfarande kvar i vår nuvaran
de banklag där det heter att "enskilds förhållande till bankak
tiebolag måej i oträngt mål yppas". Huvudregeln är alltså att
upplysningar om kunders affärsförhållanden inte får lämnas
ut av banken. Undantag görs bara i mycket speciella fall, t ex i
samband med utredning av brott.

Det är viktigt för bankkunderna att banksekretessen funge
rar så att uppgifter om ekonomiska angelägenheter inte läm
nas ut till obehöriga. En arbetsgivare ska tex inte via banken
kunna ta reda på hur en anställd sköter sitt lönekonto.

Banksekretessen har inte bara betydelse för bankkunderna
utan även för bankväsendets funktion. Ska bankerna kunna
fylla sina uppgifter i samhället måste de åtnjuta förtroende
från sina kunder. Skulle bankerna inte iaktta banksekretessen
kan man befara att sparkapitalet till viss del skulle söka sig
andra vägar, t ex placeras utomlands eller hos privatpersoner.

I vissa fall har dock bankerna skyldighet att lämna uppgif
ter. Här är några exempel:

1. Bankerna är skyldiga att på anmaning från taxerings
myndighet beträffande namngiven skattskyldig lämna uppgift
om erhållen ränta, behållning på konto vid viss tidpunkt, er
lagd ränta, uppgift om skuld och insättning/uttag under viss
tid.

2. Upplysningar till polisen lämnas endast om de är nöd
vändiga för utredning av brott.

3. Vill polisen få tillgång till bankfack måste det finnas be
slut om husrannsakan, vilket endast kan meddelas vid utred
ning av grövre brott.

Slutligen ska sägas att de svenska bankerna lägger stor vikt·
vid banksekretessen. Alla anställda i bank har vid anställ
ningstillfället skrivit på ett papper om att de ska iaktta tyst
nadsplikt.

Frågor och svar
• Får jag ha kvar mitt lönekonto när jag pensioneras?

Det går bra. Du ber bara pensionsutbetalaren att sätta in
pensionspengarna på lönekontot.
• Hur gammal ska man vara för att få lönekonto?

Man kan få lönekonto med egna checkar/uttagningskvitto
det år man fyller 18 år. Innan dess får man ut lönen tex mot
utbetalningskort, särskilt kvitto i i banken eller kontant.
• Om jag får min lön den 25 :e varje månad, får jag ändå ta ut
mina pengar på fredagen om den 25 :e är en lördag eller sön
dag?

Nej, arbetsgivaren ensam bestämmer vilken dag lönen får
disponeras. Vi i banken måste rätta oss efter de order vi fått.
En del arbetsgivare flyttar dock fram lördagen om den inträf
far i en helg. Hör efter med din arbetsgivare vad som gäller!
• Vilken månad får jag räntan införd på mitt kontoutdrag?

På kontoutdraget för december månad som kommer under
första hälften av januari.
• Hur länge bevaras inlösta checkar/uttagskvitton? Finns de
tillgängliga för att kunna användas som bevis på att betalning
skett?

Det går att få fotokopia upp till 10 år efter inlösen. Prist är 5
kr per st.



MÖLNTORPS
GLIMTEN
50 år i tjänsten!
Plåtklippare Tore Andersson kunde den 6/8 jubilera
som Mölntorpsveteran. Redan i yngre dagar visade han
fallenhet för tempoarbete. Klippning i olika saxar har
under åtskilliga år varit dominerande sysslor. Den
spänstige veteranen blev dagen till ära ihågkommen av
fabriksledningen, som uppvaktade med present och
blommor.

Nämndresa
Företagsnämnden valde Julita som sammanträdesplats
vid årets studieresa den 23 juni. Första resmål var Skär
blacka, där Fiskeby AB visade upp en imponerande an
läggning inom pappersindustrin. Efter intagen lunch
fortsatte bussresenärerna via Rejmyre Glasbruk till Ju
lita Värdshus för sammanträde och middag.

Fritidsklubben
GBM-klubbens fotbollslag deltager åter. i en av korpse
rierna i Hallstahammar. I skrivande stund är laget obe
segrat!

Elis Westman och Siverth Wallberg har kvalificerat
sig till RM-skyttet i Stockholm den 24 sept!

Veteranen Tore Andersson, som arbetat iföretaget ett
halvt sekel, ses här vid rundsaxen.

Fiske-KM är ett populärt familjearrangemang som
avgöres inom kort.

Reportage från hästaktiviteterna kommer i nästa
nummer.

L. Johansson

•1 Gustavsberg
reras från KFs filmdistribution. Den kommer också att
göras i en utländsk version.

Sueciafilm producerar för KFs räkning en journal
film med bl a inslag från Konsum Karlskoga, BT Mjöl
by och FC Malmö.

Också Gillesförbundets verksamhet ska bli film med
dokumentära inslag och nya tagningar bl a av Syneför
rättningar i Örnsköldsvik och 70-årsjubileet på Vår
Gård.

Inspelningar har också pågått runt södra Sverige bl a
vid LUMA i Karlskrona, Fodia i Staffanstorp och Nord
choklad i Kalmar.

Samtliga produktioner kommer att vara klara i skif
tet september-oktober i höst, och kan hyras genom KF
Filmdistribution, avd 392 083. Tel: 08/743 22 11,
743 22 09 och 743 21 89.
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KF FILMAR

KFs filmdistribution, som numera har sina lokaler i
Stadsgården, har haft 3 produktioner under inspelning.
Det var 10 år sedan det var sådan aktivitet på filmsidan.
Den första är en kortfilm om Konsumentkooperationen
av i dag. Den ersätter en tidigare film, som Göran Fors
lund gjorde på 60-talet. Regissör för den nya filmen är
Per Gunvall och fotograf Bengt Dalunde. Tillsammans
med Rune Kings på KFs filmdistribution har dom ock
så varit här ute och filmat. Den filmen, som är en färg
film, ska visa ett genomsnitt av svensk Konsumentkoo
peration. Visningstiden är ca 30 minuter och kan rekvi-



Trafiken och Jobbet
Ny jättesatsning på trafik
säkerhet som rör oss alla

"Trafiken & Jobbet" heter nästa stora trafiksäkerhets
kampanj. Den skall pågå i två år och berör alla för
värvsarbetande. Trafiksäkerhetsverket hoppas kunna
lägga grunden till ett kontinuerligt trafiksäkerhetsarbete
inom företagen. Kampanjen drivs därför i samråd med
bl a arbetsmarknadens parter.

1 timma på väg till eller från jobbet är farligare än 1
timma i arbetet. I jämförelse med olycksfallen .under ar
betstid sker det under den korta tid vi färdas till eller från
arbetet alldeles för många och - framför allt - för all
varliga olyckor. Det är därför i högsta grad av intresse
såväl för de anställda som för arbetsgivarna att komma
till rätta med dessa olyckor. TSV hoppas kunna göra det
med information som leder fram till förbättrat trafikant
beteende, bättre trafikmiljö och val av säkrare färd
medel.

Samverkan är nyckelordet
Samverkan är nödvändig för att genomföra den här ak
tiviteten. Det gäller inte bara mellan Trafiksäkerhetsver
ket och andra berörda myndigheter utan även mellan fö
retagen och kommunala instanser inom trafikmiljöom
rådet och ansvariga för kollektivtrafiken.
- Att bringa ned olycksriskerna vid färd till eller från

arbetet är i högsta grad ett samhällsintresse, säger gene
raldirektör Per Olov Tjällgren. Trots allt är det kanske
så att trafiksäkerhet till och från jobbet varit ett område
som hittills förbisetts. Det har liksom ingått i den all
männa trafiksäkerhetspropagandan och man har inte
fäst tillräckligt avseende vid de speciella förhållanden
som ofta kan råda i dessa sammanhang. Jag tänker på
exempelvis jäkt, slentrian, och trötthet men också på för
hållanden i arbetet som kemiska ämnen, buller eller
stress som kan försämra reaktionsförmågan i trafiken.
Det är också viktigt att få en kollektiv trafik så anpas
sad att trängseln på gator och vägar kan minskas. Detta
skulle gynna de oskyddade trafikanterna dvs de som rå
kar mest illa ut i rusningstrafiken.

Trafiksäkerhet är en arbetarskyddsfråga
Färd till och från arbetet kan bli en viktig uppgift för
skyddsorganisationen. TSV strävar efter ett fortlöpande
trafiksäkerhetsarbete inom företagen och i skyddsorga
nisationen finns både arbetsgivare och arbetstagare före
trädda. Under våren 1977 kommer informationen att
riktas till alla som kan hjälpa till med att förbättra tra
fiksäkerheten vid färd till och från arbetet. Särskilt in
formationsmaterial som utformas i samråd med bl a Ar
betarskyddsnämnden och Statens Arbetsmiljönämnd
kommer att sändas ut till skyddsorganisationerna. Ar-
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betsgivare och Trafiksäkerhetskommitteerna i kommu
nerna kommer också att informeras om på vilket sätt de
kan bidra till att förbättra trafiksäkerheten för de an
ställda.
Under hösten 1977 drar själva aktiviteten riktad till de

anställda igång. Målsättningen är att aktivera alla an
ställda att själva komma med förslag till åtgärder som
ökar trafiksäkerheten vid färd till och från jobbet.
- Vi vet, säger man på Trafiksäkerhetsverket, att

mycket redan nu görs i förebyggande syfte vid plane
ring av exempelvis nya industriområden. Det vore önsk
värt att skyddsorganisationen inte bara bevakar befint
lig trafikmiljö utan att man även kan komma med i pla
neringen av sådana områden inom den egna kommu
nen.

Men kampanjen syftar långt ifrån enbart till förbätt
ringar i trafikmiljön. Dessa tar lång tid och kostar myc
ket pengar att genomföra. Skall man åstadkomma för
bättringar måste även trafikantbeteendet förbättras och
attityder till färdsätt förändras. Att resa i egen bil är re
lativt tryggt för den anställde men de oskyddade trafi
kanterna drabbas i gengäld mycket hårdare. Det säk
raste sättet att färdas till och från jobbet är faktiskt att
resa med kollektiva färdmedel. Även om det inträffar en
hel del olyckor på väg till eller från bussen är själva re
san mycket säker. Det förutsätter naturligtvis att det
finns en fungerande kollektivtrafik med hållplatser som
är lämpligt lokaliserade ur trafiksäkerhetssynpunkt. Här
skulle skyddsorganisationen kunna hjälpa till med att
sprida information till de anställda.

Morgonbetsen skapar olycksrisker
Det finns statistik som klart visar att det inträffar fler
olyckor på väg till jobbet än från. Det kan bero på att
man har en bestämd tid att passa på morgonen - i vissa
fall två eller flera: man måste hinna med en viss buss för
att komma i tid till arbetet. Kunde arbetsgivare och ar
betstagare komma överens om en viss flextid eller dylikt
behöver ingen förledas till risktaganden i trafiken för att
hinna i tid. Det är ju inte alltid man kan förutse trafik
hinder och ge sig av hemifrån med tillräcklig tids
marginal.

Hur många färdas till och från arbetet?
Varje arbetsdag färdas drygt 3,5 miljoner personer till
och från arbetet. Dessutom tillkommer nära 1 miljon
barn och ungdomar som varje skoldag tar sig till och
från skolan.

Hur färdas man?
Drygt hälften färdas med bil till arbetet och ca 20 pro
cent cyklar. 1 procent åker moped, 15 procent åker kol
lektivt och resten går. Användningen av personbil är



störst i glesbygd, där den svarar för 75 procent av ar
betsresorna. Kollektivresandet stiger med ökande ort
storlek, i Stockholm är exempelvis andelen kollektiv
resenärer mellan 40 och 45 procent.

När färdas man?
Färder till och från arbetet är koncentrerade till ett fåtal
timmar på dagen. I runt tal 70 procent av de anställda
avreser till sitt arbete mellan kl. 06.00 och 08.00. Om
kring 45 procent av resorna från arbetsplatsen påbörjas
mellan kl. 15.30 och 16.30.

Restidens längd
Restiden (mediantiden) såväl till som från arbetet ligger
på ca 15 minuter. Ca 30 procent av de anställda har en
restid till/från arbetet kortare än 10 minuter, ca 15 pro
cent längre än en halvtimme. Kortast restid har fot
gängare och cyklister (ca 11 resp 12 min), längst kollek
tivresenärer med ca 20 minuter.

Antal färdolycksfall till och från arbetet
Antal färdolycksfall har under åren 1968-73 legat om
kring 10.000 per år.
Färdolycksfall med fordon inblandade har under sam

ma period uppgått till ca 5.000 per år och antalet döds
fall till ca 100.

Färdolycksfallen i förhållande till andra yrkesskador
Det kan tyckas att färdolycksfallens andel av de totala
antalet yrkesskador är litet. Färdolycksfallen med for
don utgör nämligen enligt yrkesskadestatistiken ca 4
procent av det totala antalet yrkesskador. Tas hänsyn
till graden av skada stiger dock andelen färdolycksfall
med fordon kraftigt. Invaliditetsfallen utgör drygt 10
procent av samtliga invaliditetsfall vid yrkesskada och
dödsfallen nästan 30 procent. Antal sjukersättnings
dagar vid ett färdolycksfall med fordon var 1973 i ge
nomsnitt 4 7,4 mot 22,0 vid ett arbetsolycksfall.

Vilka drabbas av färdolycksfall?
Den vanligaste trafikantkategorin i olycksstatistiken är
cyklisterna som svarar för omkring hälften av färd
olycksfallen med fordon. Cykelolyckorna är vanligast i
åldern över 45 år. Omkring 1/4 av de skadade beräknas
ha färdats i personbil (ca 20 procent som förare). Den
vanligaste ålderskategorin är 20-24 år. Nästan 20 pro
cent skadas som mopedister och 5 procent som fot
gängare. Mopedolyckorna förekommer framförallt i två
åldersgrupper 15-19 år och över 55 år.

Kvinnor skadas i större utsträckning som cyklist eller
fotgängare och i mindre utsträckning som bilförare eller
mopedist än män.

När händer färdolyckorna?
Färdolycksfallen är koncentrerade till två tidsintervall
under dygnet: mellan 06.00 och 08.00 inträffar ca 1/3
och mellan 16.00 och 18.00 ca 1/4. Särskilt olycksbe-

lastade är halvtimmarna 06.30-07.00 med 20 procent
och 16.00-16.30 med drygt 10 procent.

Under måndag t o m fredag inträffar i stort lika mång
a färdolycksfall, 18-20 procent per dag. Lördag och
söndag svarar för vardera 3 procent.

Frekvensen färdolycksfall varierar under året med ett
maximum under månaderna november-januari med
vardera 10-12 procent till ett minimum under juli ca 4
procent.

Trafikmiljö och olyckor
Vid genomgång och utvärdering av utländska och in
hemska studier och undersökningar som genomförts i
syfte att klarlägga förhållandet mellan egenskaper i tra
fikmiljön och trafikolyckor finner man bl a att:

Det är relativt riskfritt att färdas med kollektiva färd
medel.
Olycksfallsfrekvensen reduceras väsentligt genom lo
kala hastighetsbegränsningar.
Olycksfallsfrekvenserna är mindre i bebyggelseom
rådena med separat trafiksystem för motorfordons
trafik respektive gång- och cykeltrafik.
Separatleder för genomgående och lokal biltrafik
ökar trafiksäkerheten.
Korsningar, utformade som trevägskorsningar, leder
till en minskad olycksfallsfrekvens jämfört med t ex
fyrvägskorsningar.
Enkelriktning av gator medför minskning av olycks
talen med 20-25 procent (av antalet fotgängare
olyckor med 30-40 procent).
Genom installation av väg- och gatubelysning har an
talet mörkerolyckor minskats med ca 30 procent och
antalet dödsolyckor med 50 procent.
Borttagande av all gatuparkering medför en bety
dande minskning av olycksfallsfrekvensen.
Ett från körtrafiken fullständigt separat trafiksystem
för fotgängare leder till maximal säkerhet under för
utsättning att det är så utformat att det utnyttjas av
fotgängarna.
Gångtunnlar har i allmänhet högre användningsgrad
än gångbroar.
Särskild fas för fotgängare i signalreglerade kors
ningar medför högre grad av säkerhet.
Signalreglerade övergångsställen har 2-3 gånger läg
re olycksfallrisk än oreglerade övergångsställen.

Vissa kostnader för miljöförbättrande åtgärder
Signalanläggning i korsning 125 000 kronor
Signalanläggning på sträcka 50 000 kronor
Gångtunnel 300 000 kronor
Gång/cykelbro 350 000 kronor
Busshållplats 15 000 kronor
Gång/cykelväg 1 km 300 000 kronor.
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Har ni sett vilket vackertfoto, som vifått låna av Ingemar Eriksson. Detfinns skatter i gustavsbergskafotosam
lingar.
Ingemar har namngett en delpersonerpå kortet och vi skallförsöka leta ossfram bland alla ansikten. Om vi bör

jar uppifrån t. v. så heter den mannen Anton Johansson, 4från v. är Selma Hedberg, bredvid henne stårHulda Lind
gren, 11 är Iris Säfström, 13 och vidare är Ester Nilsson, Karin Hedberg-Eriksson, Nancy Unden, Ida Pettersson
och 19 heter Oskar Hedberg.

Om vi sedan gårförbi många okända stående t. v. så går det att känna igen två damer, t. v. om bordet, Rosa Jans
son och Tyra Andersson, sen följer Hulda Widmark, Augusta Nyström, Manne Nyström, Jenny Svensson, Aron
Svensson, okänd, Judit Karlsson, Anna Karlsson, Johan Karlsson, Märta Nilsson, Gustav Nilsson, Fina Andersson
och okänd.
Bland.flera okända sitter sedan kakelugnsmakare Johansson till höger vid bordet och bredvid honom t. h.fru Bro

berg, pastor Broberg och Elin Larsson. Den lilla flickan framför bordet är en av pastorns döttrar.
Apropåfotot iförra numretfrån Glattmagasinet 1922, så betonar Elsa Löfdahl att det inte är Lisa Sabel (som

flera infödda gustavsbergare bedyrat), utan en kulla som var här en kortare tid i Gustavsberg, alldeles som Elsa upp
gav från början - rätt skall vara rätt.

Tack
Ett varmt tackför vänlig hågkomst på min 50-årsdag. Ett varmt tack till AB Gustavsberg, vänner och släktför

all uppvaktning på min 65-årsdag.
Carl Olof (Kalle) Holmberg Evert Nordström
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Tack
Till goda vänner ochfd. arbetskamrater, Veteranklub
ben, AB Gustavsberg.
För all vänlighet, som visats min svärmor Ellen An

dersson, under hennes långa sjukdom och för vackra
blommor vid hennes bortgång framföres ett varmt och
innerligt tack.

Elsa Andersson

För vänligt deltagande och för alla vackra blommor vid
vårfars, Gustav Ekroth, bortgång ber vi till släkt, vän
ner, AB Gustavsberg, Avd. I Gustavsgården ochf.d. ar
betskamrater få framföra vårt varma tack.

Gunnar och Gösta Ekroth medfamiljer

För vänligt deltagande och för alla vackra blommor vid
min makes och vår pappas, Helmer Jönsson, bortgång
ber vi till släkt, vänner,f.d. arbetskamrater, AB Gustavs-
berg, grannar och pensionärsföreningen få framföra
vårt varma tack.

Ingeborg Jönsson
Barnen

Ett varmt tack till AB Gustavsberg, Gustavsbergs Pen
sionärsförening, grannar och övriga vänner för den
vackra blomsterhyllningen vid Adina Petterssons jord
fästning.

Ingrid och Mary

För vänligt deltagande vid vår älskade Ando Björcks
bortgång, för alla vackra blommor till hemmet och vid
hans bår ber vi få framföra vårt djupt kända tack till
släkt, vänner och grannar, Värmdö kommun, AB Gus
tavsberg, Arbetskamraterna, Arbetsledare och Tjänste
män på SPF, SALF, Värmdö Arbetarekommun, Stock
holms Bandyförbund, Bandykamraterna, Bandysektio
nen, Gustavsbergs IF, Fotbollssektionen, Volleybollsek
tionen, Gustavsgården, Forum.

Margit
Kåre och Tellervo
Jukka Mathias

Madonnan
Jag kom till ett åldrigt kloster
- i drömmen går allt så fort-
jag hörde ett pater noster,
den lämnats på glänt dess port.

Jag hörde ett stilla ave,
madonnan jag såg på knä
vid cellväggens bönbokstrave
helt stilla i lugn och lä.

I blommande trädgårdssängen
jag såg en blomma från förr,
jag rörde vid dörrklocksträngen,
och öppen stod klostrets dörr.

Madonnan i bön sågs dröja,
hon lyfte sin blick - itu
hon drager sin ordenslöja -

Teckn. Calle B. madonnan jag såg var du. J. A. LÖFDAL

23



GUSTAVSBERG

Födda
1/6 son till Rune Ronald Löf o.h.h. Karin Ulla-Britt f. Larsson,

Backstigen 2, Aspvik
3/6 dotter till Rolf Christer Wallen o.h.h. Gurli Margareta f. Linde

berg, Munkv. 12
7/6 Tommi Kalevi son till Mauri Konu och Seija Kyllikki

Tengen, Farsta gärde 14
16/6 dotter till Jan-Erik Norberg o.h.h. Lisberth Ulla Christina f.

Nygren, Hermelinv. 77
17/6 Lars Fredrik son till June Irene Öberg, Björnskogsv. 2
18/6 son till Antti Ilmari Niemi och Elsi Pulmu Laitala, Skyttev. 32
27/6 Camilla Therese dotter till Roland Georg Ekvall o.h.h. Ingela

Margaretha f. Thalin, Björnskogsv. 22
28/6 son till Martti Juhani Simälä o.h.h. Toini Marjatta f. Kinnu

nen, Hästhagsv. 7
30/6 dotter till Jarmo Sakari Lilja och Marja Hjördis Bengtsdotter

Hedlin, Ö Räknäsv. 11 B
30/6 dotter till Bengt Håkan Toren o.h.h. Salme Helene f. Käo,

stina Ring, Hermelinv. 7
5/7 dotter till Hannu Martti Tapio Kärki o.h.h. Raija Anneli f.

Saastamoinen, Farsta gärde 4
6/7 son till Gunhild Berit Lundin, Västerleden 25, Mörtnäs
7/7 Joakim Mattias son till Mats Olov Östgren och Kerstin Lilian

Jansson, Skyttev. 10
13/7 son till Sigvard Folke Kenneth Ragnarsson och Berit Chri-

stina Ring, Hemelinv. 7
14/7 dotter till Sinikka Helena Hulkkonen f. Tarvainen, Nelsonst. 2
17/7 dotter till Karin Astrid Yvonne Ekholm, Renv. 14
19/7 dotter till Bernt Sixten Hultgren och Raija Aune Anita Korell,

Höjdg. 11
26/7 son till Seija Marjatta Maija Liisa Salava, Renv. 12
26/7 dotter till Pirjo Liisa Uola, Skyttev. 22

1/8 son till Olle Georg Bexander o.h.h. Eva Gunborg Christina f.
Garpö, Dianav. 8, St. Kovik

5/8 dotter till Hely Marjut Hannele Hyvönen, Nelsonst. 4
5/8 dotter till Miguel Rodriguez Carreras o.h.h. Sylvia Rodriguez

Paris, Hästskov. 10
10/8 dotter till Annelie Ingrid Kristina Olausson, Skyttev. 19
15/8 son till Inger Yvonne Hällström, Skyttev. 36
15/8 dotter till Per Olov Carlsson o.h.h. Kerstin Ingrid Margareta f.

Johansson, Mörtnäsv. 15

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Vigda
4/6 Simo Valteri Aho och Helka Birgitta f. Heiskanen

18/6 Nils Henry Freyne och Marika Yvonne Denise Suzuki Smeds
lund

29/6 Sören Axel Karlsson och Alice Barbro Kristina Eriksson f.
Norden

3/7 Veikko Eljas Mäkinen och Anita Inkeri f. Uusimäki
5/7 Bertil Kenny Olsson och Elin Maj-Lis Hagström f. Rosenlund
9/7 Antti Alfred Puolakanaho och Sisko Anneli f. Rytinki
9/7 Bengt Anders Eriksson och Monika Linnea f. Åström

13/7 Sven Åke Hansson Westerling och Ingrid Annica f. Borg-
ström

16/7 Mauri Kalevi Konu och Seija Kyllikki f. Tengen
30/7 Bengt Åke Persson och Catarina f. Olnert
30/7 Tomas Harry Pettersson och Pia Holmer

Döda
1/6 Erik Lennart Carlsson, Grindstuplan 1, 67 år

19/6 Axel Bertil Emanuel Andersson, Björnskogsv. 18, 74 år
22/6 Hedvig Eugenia Kristina Karlsson f. Kock, Skeviksg. 12, 85 år
7/7 Saimi Sofia Viinikka f. Satokangas, Nelsonst. 2, 62 år
9/7 Frans Ove Nordin, Betselv. 36, 32 år
9/7 Bertil Olaus Olsson, Gamle Svartens v. 7, 69 år

19/7 Sven Henrik Sundström, Nyhemsv. 8, 63 år
27/7 Märta Matilda Teglund f. Svensson, Gus-tavsgården, 75 år
29/7 Karin Astrid Vilhelmina Enberg f. Lundkvist, Mariag. 12, 69

år
29/7 Sigrid Linnea Öberg, Gustavsgården, 76 år
31/7 Ernst Gunnar Nilsson, Grindstugärde D 28, 80 år
3/8 Johan Ando Björk, Sadelv. 4, 62 år

15/8 Edvin Valfrid Pettersson, Skeviksg. I, 69 år

Tack
För alla bevis på vänlighet och deltagande vid vår äls
kade Bertil Olssons bortgång ber vi att till släkt, vän
ner, pensionärsföreningen och AB Gustavsbergfåfram
föra vårt innerliga tack.

Karin, Kenny och Anita medJam.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843, 435008, 409490



Gustavsbergs församling

KYRKANS GUDSTJÄNSTER:
Högmässa firas varje sön- och helgdag kl. 11. Varannan gång firas
Högmässa med Nattvard (t.ex. 11/9, 25/9. 9/10). Församlingens or
dinarie dopdag, då dopet ingår som en del av Högmässan, hålles var
je första söndag i månaden (t.ex. 4/9, 2/10, 6/1 1). Familjegudstjänst
firas söndagen 2/10 kl. 11, då också årets konfirmander skrives in.
Sankta Ceciliakören medverkar.

Torsdagar kl. 19.30 är det bön och bibelläsning och lördagar kl. 18
Orgelandakt.

MUSIKEN I KYRKAN:
Kyrkans tre körer, Motettkören, Ungdomskören och Sankta Ceci
liakören (barnkör), tar emot nya deltagare i alla stämmor. Övning
sker enligt särskilt schema huvudsakligen i körens "egna" hus "Ble
ket" samt i Gustavsbergs kyrka. Upplysningar och anmälningar hos
musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/404915.

Tacksägelsedagen kl. 18 Minnes- och musikgudstjänst i kyrkan.
I övrigt är det medverkan av någon av körerna söndagarna 2/ 10,

9/10, 5/11, 20/11.

FÖRSAMLINGSAFTNAR:
Torsdag 22/9 kl. 19 "Nya visor och psalmer". Ekedalsskolans mat
sal.

Lördag 8/ 10 kl. I 6 Kyrkliga Arbetskretsens afton i Kristallsalen
med föredrag, lotterier och servering. Avslutning kl. 18 i kyrkan med
orgelandakt.

Torsdag 27/10 kl. 19 "Nya gudstjänstordningen". "Bleket".

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN:
Tisdag 20/9 kl. 19 i "Bleket" startar Arbetskretsen sin verksamhet.
Därefter träff var annan tisdag. Upplysningar av kyrkoherde Hans
Ekström, tel. 300 52.

BARN
Barnens kyrktimme har flyttat till Björnskogsvägen 52. Träff varje
lördag kl. 10-11 med start I 0/9 med andakt, lektion, pyssel för barn i
åldern 4-13 år. Taxi från Mörtnäs kl. 9.40 vilken stannar kl. 9.50 vid
"Vita Hästen" i Hästhagen.
Juniorerna träffas varje torsdag kl. 18-19.30 i Hästhagsskolan

(start 8/9) samt varje tisdag kl. 18-19.30 på Björnskogsvägen 52
(start 6/9). Ny för året är grupp måndagar kl. 14-16 på Björnskogs
vägen 52. (start 12/9).

Barnfilmen har program torsdagarna 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12.
Tid och plats: Munkmoraskolan kl. 9 och 15 samt Hästhagsskolan
kl. 16.

UNGDOM:
Start onsdagen 14/9 kl. 18.30 med filmen "Mannen som slutade att
röka" i Ekedalsskolan. Därefter program onsdagar enligt särskilt
schema. Om du är intresserad, kontakta då församlingsassistenten
Karl-Erik Cederlund, tel. 342 35, 300 52.

KONFIRMANDER:
Årets konfirmander blir de som är födda 1964 eller tidigare. Anmäl
intresse snarast till pastorsexpeditionen eller församlingsassistenten.
Inskrivning sker i samband med Högmässa söndagen 2/10 kl. 11. De
blivande konfirmanderna och deras anhöriga hälsas välkomna till
gudstjänsten! Efter Högmässan blir det samling för föräldrarna.
Upplysningar ges på tel. 342 35, 300 52 .

INGARÖ

Födda
31/5 son till Jan Ragnar Buskas o.h.h. Pia Kristina, Kolbacksväg.

19
31/5 son till Per Göran Forssberg, o.h.h. Ingrid Elisabeth, Pilhamns

skola
25/6 son till Eva Cecilia Frank, Kolbacksväg. 29
21/7 dotter till Tomas Fredrik Böök o.h.h. Eva Madeleine, Slinger

stigen 14

Vigda
24/6 Erki Velim Seli Kiili och Ulla Linnea Björlin

Döda
31/7 Axel Vilhelm Karlsson, Pensionärshemmet, 86 år

INGARÖ FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTERNA
Söndagar kl. 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön 1 :a lördagen i varje månad kl. 18.

TRIVSELKVÄLLARNA
Kl. 19.30 i Ingaröhemmet den 22/9, 20/10, 17/11, 8/12

KYRKLIGA SYKRETSEN
Ingarö kyrkliga sykrets samlas varannan onsdag kl. 13 med början
den 12/10.

STUDIECIRKEL
FÖR PENSIONÄRER
varannan tisdag i Ingaröhemmet kl. 13 med början den 20/9.

BIBELSTUDIUM
varannan tisdag kl. 19.30 i Ingaröhemmet.

BARN- OCH UNGDOMSVERK
SAMHETEN
Barnkören övar lördagar kl. 11-1 2.
Barnens kyrktimme varje lördag kl. 9.30.
Barnfilmklubben kl. 18 den 8/9, 6/10, 3/11, 1/12.
Barnteatergruppen samlas varje torsdag kl. 16.30 med början den
15/9.
Kyrkans ungdom samlas varannan tisdag kl. 18 med början den
13/9.

I Håll naturen ren!
. .____ _
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PÅ LÄTT SVENSKA
JAG GÅR PÅ AMU
Georgios K är en av de många invandrare, som går på
kurs på AMU. Efter den andra kursveckan berättar han
så här:
• Jag väntade i sju månader på den här kursen. Nu har
jag äntligen fått börja. Skolan är ett AMU-center*. Det
ligger söder om Stockholm. Det är väldigt många elever
här. Jag tror att minst 80 procent är invandrare. De
kommer från många olika länder. En stor del av dem lä
ser (studerar) svenska. De andra går på olika yrkes-kur
ser. Jag går på en kurs för fordonstekniker*. Det är
många, som vill ha den utbildningen och man får vänta
länge för att komma in. Själva kursen är 30 veckor.
Först får man många olika test*, t.ex. i matematik och
teknik. Både svenskar och invandrare får dem. Sedan
ska man vänta på meddelande om man kommer in på
kursen. Invandrare måste då också göra ett test i svens
ka. Vi var 15 personer som gjorde testet. Bara jag och en
till klarade det. De andra fick starta med en kurs i svens
ka. Vi som klarade testet började kursen i allmänna äm
nen tillsammans med svenskarna.
Jag har gått i gymnasium i Grekland, så efter en vec

ka fick jag fortsätta till nästa kurs. Jag undrade mycket
hur den skulle vara och frågade andra greker.

De sa: Det beror på vilken lärare du får. Jag frågade
vad de menade. Några sa att lärarna är bra. Några tyck
te att de är stränga och sura. Andra sa att lärarna är bra
och vänliga mot svenskar men sura mot utlänningar. Jag
vet inte vilka som har rätt. Men jag tycker att det har
gått bra för mig hittills*.

Man får lön medan man går på den här utbildningen.
Några säger att de klarar sig bra på den. Men jag tycker
att den är ganska låg. Det är svårt att få pengarna att
räcka till hyra, mat och telefon.

I alla fall är jag ganska nöjd. Jag får lära mig sådant
som jag tycker om, och jag behöver inte stressa i jobbet.
Jag ska jobba sakta men så bra jag kan.

ARBETS-MARKNADS-UTBILDNING
AMU betyder arbets-marknadsutbildning. Det är kur
ser för vuxna som behöver lära sig ett yrke. Många som
går på AMU-kurser har ingen yrkes-utbildning tidigare.
Andra har redan en yrkesutbildning, men de kan inte få
jobb i sitt yrke. Då måste de lära sig ett nytt.

AMU har svensk-kurser för invandrare. Många be
höver lära sig mer svenska, innan de kan fortsätta t.ex.
på en yrkeskurs. Svenskkurserna är 9 veckor långa.
Man kan få en kurs på 9 veckor till, om skolan tycker att
det behövs.

AMU har också kurser i allmänna ämnen, t.ex. mate
matik, fysik, kemi och svenska (för både invandrare och
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svenskar). Många behöver en kurs i allmänna-ämnen för
att kunna klara yrkeskursen. De här kurserna är 8 vec
kor långa.

Utbildningen på AMU är gratis. Eleverna får bidrag
under utbildnings-tiden.
Skolöverstyrelsen ordnar lokaler (rum), lärare, stu

die-planer, böcker och annat som behövs i undervis
ningen.

Arbetsmarknadsstyrelsen ordnar den ekonomiska de
len av utbildningen.

Arbets-förmedlingen bestämmer om en person ska få
AMU-utbildning. Man kan få det, om man är arbetslös
eller om man snart kommer att bli arbetslös.

ATT STÅ I KÖ OCH ATT KOMMA I TID
Skolan börjar klockan tio över sju på morgonen. Det är
jobbigt. Jag måste gå upp före sex. Då hinner jag dricka
kaffe och äta en smörgås, innan jag går hemifrån. Det är
tur att det finns tunnelbana här!

Vi har rast mellan halv nio och nio. De flesta går och
dricker kaffe eller äter gröt och ägg. Men det är flera
klasser som har rast på samma gång. Köerna är hems
ka. Dessutom tar det tid att gå till matsalen. Ofta hinner
man inte äta innan rasten är slut.

Det finns de som fuskar. De går förbi kön och ber nå
gon kompis långt fram att ta mat åt dem. Det är ofta ut
länningar som gör så, har jag märkt (sett). Ingen tycker
om köerna men svenskarna är visst vana att stå i kö. Kö
erna är allra värst vid lunchen, mellan elva och tolv. Ma
ten är enformig* - så det blir extra tråkigt att stå i kö för
den. Men man måste ju ha mat.
Nästa rast, halv två - två, går jag inte till matsalen. Vi

är ett gäng greker som brukar köpa en chokladkaka och
stå och prata i stället, om politik och fotboll. Det är vik
tigt att vi kommer i tid till lektionerna. Men jag tycker att
det skulle vara lika viktigt för lärarna. I dag skulle vår lä
rare träffa en person, så han gick en kvart tidigare. Han
kom tillbaka en halvtimme för sent. Han bad om ursäkt
för det. Men alla lärare gör inte det, fast de kan komma
för sent och gå för tidigt ibland.

ORDET BETYDER
AMU-cent/er -ret -rer=en skola där man har arbets
marknads-utbildning (6 AMU-kurser).

fordomstekniker -n=t.ex. en bil-mekaniker.
test -et=ett prov Det kan vara frågor som en person får
svara på. Testet kan t.ex. visa om personen behöver lära
sig mer av något eller vilket arbete som passar honom el
ler henne.
hittills=till nu.
enformig Hon har ett enformigt arbete=Hon måste all
tid göra samma saker i arbetet. Hon tycker, att tiden går
sakta.



Hugin Köksmaskin gör det snabbare och lättare i köket.
Hugin tar hand om det tidsödande och tunga. Hugin köks
maskin spar tid, spar arbete och spar pengar - titta t ex på
baket - vad kostar färdigköpt bröd? Och vilket äppelmos är
godare än det hemgjorda? Hugin Köksmaskin gör det
snabbare och lättare. Hugin är "en extra hand" i köket.
Till Hugin Köksmaskin hör degkrok, rörspade, visp, deg

skrapa och stänkskydd. Bruksanvisning som också innehåller
receptsamling.

Hugin Köksmaskin orkar lätt med de tunga sysslorna -
Hugin 4 lit har plats och kraft att bearbetajäsdegar med I lit
degvätska, Hugin 7 lit tar hand om 11/21it degvätska.

~0 DOMUS

Hugin är "en extra hand" i köket - spar tid, spar arbete och
spar pengar. Med extra tillbehör kan Hugin Köksmaskin mala,
riva, skära, pressa och mycket mera.
Hugin Köksmaskin finns i gult/brunt
och brunt/gult.
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Komplettbadrumslinje
och tvånya färger!
I höst blir Gustavsbergs nya badrumslinje komplett! Nyheterna
som nu tillkommer är den "täckta" wc-stolen 355T och de vägg
hängda pjäserna bide 125 och wc-stol 345T. Räkna alltså med att
snart kunna erbjuda dina kunder hela det nya och mycket efter
frågade badrumsprogrammet.
Alla pjäserna i den nya badrumslinjen och därtill ett flertal tvättställ
kommer också att finnas i våra två nya, mustigt mättade färger -
havsblå och guldgul - som efter hand kommer att ersätta pastell
blått och pastellgult.

{AB GUSTAVSBERG
Fleminggatan 62 B, Box 12159, 10224 Stockholm, Tel 08-520860.
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har nu bedrivit sin verksamhet i över ett år. Om eller hur
vi lyckats är inte skrivaren rätt man att uttala sig om.

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

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

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

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

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

Åke Blomberg

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

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

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

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

och hämtat informationer av ny och äldre skärgårdshi
storia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den 2 september öppnades utställningen i Blå-blom
rummet på KC och många, framför allt gustavsbergare,
kom dit. Utställningens titel, "Josef Ekberg - en gus
tavsbergskonstnär" framhåller dels att han var en in
född gustavsbergare, dels att han i dag är den konstnär,
som blivit gustavsbergarnas "egen". Under de två må
nader som utställningen stått, har vi fått kontakt med
många personer, som har fina Ekbergs-pjäser i sina hem.

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

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

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

Mitten: Signe Englund, Sigrid Gehlin och JosefEkberg i
ataljen 1938.

Nederst: Maja och Börje Ekberg besökte utställningen i
september.



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

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

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

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

Mitten: Ekbergs handmålade affischerfrån 1920-talet.

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

Vad resenscenten i Svenska Morgonbladet syftade på
när han skrev"... radering i en blå skorpa ... " är sgraf
fito-tekniken. Det är en gammal teknik med rötter i för
historisk tid. Dekoren utförs i sin enklaste form på föl
jande sätt: Pjäsen doppas först i en täckande glasyr, som
får torka. Därefter doppas pjäsen åter i en glasyr i avvi
kande färg. När denna torkat, skissas mönstret med en
nål och därefter skrapas önskade delar av den övre gla
syren bort. Man kan även använda flera färgglasyrer.
Ekberg utvecklade framför allt under 1920- och 30-ta
len en egen typ med matt glasyr som blev mycket popu
lär. Mattheten fick man fram genom att efter glattbrän
ningen torka pjäsen med en trasa, indränkt i saltsyra
amoniumfluorid.
På Baltiska Utställningen i Malmö våren 1914 domi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNA-LISA WIJNJA har arbetat här ett tiotal år. Den Lyyli Boman, Lennart Elovsson,
mesta tiden på Plastfabriken, Ornaminavdelningen. Alla Anna-Lisa Wijnja.
tre önskas en angenäm pensionstid.

Foto: Leif Andersson.

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

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

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

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

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

GUNNAR ANDERSSON kom till HPF 1969. Gun
nar har varit ugnsarbetare och slutar nu med förtids-
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pension på grund av sjukdom. Han är gammal "spårvä
gare" och har också arbetat sju år som bevakningsman.

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

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

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



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

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

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

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

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

Herman Fall

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

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

Elis har blivit en känd och efterlängtad räddare när
rören läckt, kranarna runnit, vid stopp i badrummet, el
ler vid andra besvärligheter, som tarvar en god yrkes
man på rörsidan.

Det kan bli synd om älgarna i skogen framöver. Elis
är en storjägare och kutar gärna ut i skogen och siktar
på storvilt under älgjaktstiden.

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

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



Längst ner till vänster lär Anita Englund ut
sykonst till en manlig deltagare.
Bredvid bilden från sykursen är det textil-

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

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

Bo Broms hälsade deltagarna välkomna och betona
de att detta inte var en uppvisning av nya produkter.
Vad Gustavsberg ville var att diskutera frågeställningar,
få synpunkter och diskutera våra egna försök, resone
mang, tankar och lösningar. Vi tyckte att den föränd
ring av byggnadsstadgan som nyligen genomförts (även
nya bostäder ska göras tillgängliga för besök av rörelse-
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och orienteringshindrade) gjorde en sådan här diskus
sion aktuell. Bo Broms hoppades på en givande diskus
sion.
S-O Brattgård framhöll bl a att när man planerar för

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

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

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



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

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

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

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

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

M.

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



KONSUM• DOMUS

'
11iI

I

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

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

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

SEX KONSUM-MEDLEMMAR
SKREV EN MOTION 1975
NUFINNS BASTRIKÅ-UNDER
KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN
- Ta fram ett sortiment basunderkläder för dem som in
te vill ha modevaror som underkläder! Det krävde sex
Konsum-medlemmar från Västmanland i en motion till
KFs förbundsstämma hösten 1975. Efter ett och ett
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Vi har ett gott instrument i vår KONSUMENT
ÄGDA FÖRENING. Låt oss därför sträva för ett ytter
ligare utnyttjande till ekonomiskt gagn för varje hushåll
som tar tjänsterna i anspråk.

VI KAN GÖRA MERA BARA VI BLIR FLERA!

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

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

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

Vår matkurs
Kursen behandlar vegetarisk mat och fasta.
Ledare: Ulla Hedberg. Studiedagar onsdagar. Kurs

kostnad 15 kronor. Tillkommer eventuellt kostnad för
kokbok.

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

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

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

PAN

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

I månadsskiftet september-oktober startade provför
säljningen av en ny serie baskläder från KF på Domus
varuhusen i Skåne, Dalarna och Norrbotten. Det nya
basprogrammet kallas "Bastrikå" och består av under
kläder för barn och vuxna.



1 -

~I
På S:t Eriksmässan fanns i år en avdelning med mottot: "Trivsel hemma". Vår VVS-avdelning hade där en stor
monterför badrum och köksmiljö. Där visades den nya badrumslinjen med den nya utformningen av Gustavsbergs
wc-stolar och bideer samt ett nytt tvättställ. Dessutom presenteradesförförsta gången dom nyafärgerna på sanitet
och badkar: havsblått och guldgult, som ersätter dom gamlafärgerna, gult och blått. Därfanns också bladen nya
ettgreppsblandaren, den nya duschkabinen, nya tilbehör i porslin samt en pentrybänk för det lilla köket.
Mässan invigdes fredagen 2 september av HKH Prins Bertil och invigningstalare var Landshövding Hjalmar

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

VANDRINGSUTSTÄLLNING VISAR "VAD KOOPERATIONEN VILL"

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

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

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

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

KF VILL HA REKLAMFRI RADIO-TV OCH BEVARAT FOLKRÖRELSEÄGANDE

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

KF understryker vikten av att rundradion organise
ras så att otillbörliga kommersiella intressen inte kan öva
påverkan. Det är nödvändigt att programverksamheten
även i fortsättningen hålls reklamfri och att inga organi-
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satoriska förändringar vidtas som kan medverka till ett
reklamberoende. Denna värdering, hävdar KF, gäller all
rundradioverksamhet.

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

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



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den ordagranna översättningen lyder: "Skalle och
Sibbe och Livsten läto resa stenen efter Andvätt, sin fa
der, och Gillög efter sin make".

Interiörfrån grindstugan vid
Värmdö kyrka
Värmdö Skeppslags Fornminnes Förening visar här hur
man bodde i en Värmdöstuga på 17- och 1800-talet.

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

Vaggan har under flera generationer tillhört en känd
värmdösläkt.
Stefan Hamilton



Tack
För all uppvaktning vid min pensionering ett varmt tack.

Sigrid Svenson

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

Ingeborg Jönsson

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

Nanny Johansson

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

Kalle Nyman

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

RÄKNÄSBÅTVARV
Båt, Motor, Bil och Bil-El

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

Keramiskt Centrum
har öppet LÖRDAGAR

fr. o. m. 29/10 kl. 11.00-14.00
i första hand fram till jul.

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

Håll
skärgården ren!
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MÖLNTORPSGLIMTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L Johansson
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GUSTAVSBERG

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

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

år

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vigda
3/9 Bo Lennart Hugdahl o. Annelie Ingrid Kristina Olausson
10/9 Sven Bengt Gunnar Thunvik o. Susanne Maria Elisabeth Jo

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

Lämsä

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Gustavsbergs församling

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

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

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

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

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139- 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
43 5843, 435008, 409490



INGARÖ
Ingarö församling

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

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

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

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

le Flygares v. 17

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

ken

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

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

Gunnar Pettersson

Till släkt, vänner, AB Gustavsberg och pensionärsföre
ningen.
För all vänlighet som visats min maka och vår mam

ma, Astrid Enberg under hennes sjukhusvistelse och
för vackra blommor vid hennes bortgångframföres ett
varmt tack.

Gunnar, Karin, Kristina

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

Elna och Helge Axelsson

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

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

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

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

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

Alma Backlund
Lennart medfamilj

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

Lyyli Boman

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

Lennart Elovsson

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

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

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

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

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

Svenskarna har oftare än invandrarna bil, fritidshus,
telefon, färg-TV och andra kapital-varor. De har oftare
större bostäder än invandrarna.

Invandrarna är lika friska som svenskarna. Men de är
ofta yngre. Därför borde* de vara friskare. Men statisti
ken visar att de inte är det. Orsaken är att deras arbe
ten är jobbigare, säger undersökarna.

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

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

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

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

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

26

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

FÖRSKOLAN* i Göteborg: NEJ till mer hemspråk.
B Göteborgs kommun ordnar inte mer hemspråks

träning* i höst än kommunen har gjort tidigare. Ändå
står det i en ny lag från den 1 juli 1977: Alla sexåringar
har rätt till hemspråksträning i förskolan.

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

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

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

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

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

Värmdö Kommunbibliotek
Gustavsberg
Öppethållningstider:

Måndag-fredag kl 10.00-20.00.

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

Sagostundför daghems- och
lekskolebarn

tisdag och torsdag kl 9.30-10.30.
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SkönaVärmdö harallt
enduschare kan önska sig

Gustavsbergs nya duschkabin har allt som
behövs på en bekväm och säker duschplats.
Den är också föredömligt stabil och elegant
- med väggar av elfenbensfärgad aluminium
plåt, dörr i rökfärgat plexiglas och lister av
oljad teak. Duschkaret i botten har utlopp
med löstagbart nivårör så att det kan fyllas
för fotbad eller när de minsta barnen vill leka.
Karet i emaljerad badkarsplåt finns i samma
vackra färgskala som Gustavsbergs badkar.

Duschen på väggstång är
lätt att placera på önsk
ad höjd och steglöst
ställbar i alla riktningar.

Här sitter Gustavsbergs
ettgreppsblandare som
styr temperatur och
vattenmängdmed ett
enda säkert grepp.

På väggenfinns tvålkopp
och stödstång. Tvål
koppen samlar inte vatten
eller smuts och är dess
utom löstagbar.

Sittbänken av massiv
teakfälls upp mot väggen
när den inte används.
Den kan också skjutas
fram till dörröppningen
vilket underlättarför
rörelsehindrade.

Duschkabinen finns i två storlekar. 94x94 cm
(Värmdö) och 84x84 cm (Ingarö). Höjden är
200cm.

Skriv eller ring så skickar vi trycksaken om
våra duschkabiner och den 12-sidiga tidningen
Badrumsnyheterna med mera nytt för bad- och
duschrum.

AB GUSTAVSBERG
Box 12159, 102 24 Stockholm. Tel. 08/52 0860.
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Till alla medarbetare,
prenumeranter, läsare
och annonsörer
till Gustavsbergaren
I de sista numren av tidningen Gustavsbergaren har
redaktionen varslat om att tidningen måste upphö
ra i och med att redaktörerna går i pension. Vid sitt
senaste sammanträde den 5/10 1977 beslöt för
eningen slutgiltigt att tidningen skulle upphöra
fr. o. m. årsskiftet 1977-78.

Det är med vemod redaktionskommitten får bö
ja sig för de ekonomiska realiteterna, som ligger
bakom föreningens beslut. Gustavsbergaren har på
sitt sätt blivit en institution, en efterlängtad utgåva,
som sex gånger årligen gett oss kulturella bakåt
blickar och framåtsyftande vyer om den bygd, som
för så många av oss blivit ett med oss själva. Det
har blivit så främst tack vare kunniga, inspirerande
och skickliga redaktörer alltifrån Lövgren, Mo
vinger, Gösta Dahlberg till våra nuvarande Edla
Sofia Arvidsson och Margareta Hald, som på ett
utomordentligt sätt utvecklat tidningen till dagens
kvalitetsprodukt. Styrelsen tackar dem för deras
framgångsrika arbete med Gustavsbergaren och
den insats de därmed gjort för att bevara hågkoms
ten om liv och leverne i Gustavsberg med omnejd.

Gustavsberg i november 1977, för styrelsen
Diskussionscirkeln FORUM

Fritz Berg
Ordf.

P.S. Tack Hilding för dina fotografiska konstverk
som under åren gett liv åt första sidan och förevigat
Värmdölandets vackra natur. D.S.



Varsågod, detta är vårt sista nummer av Gustavsberga
ren, tyvärr även det sista numret av denna tidning, nå
gon vidare utgivning är inte planerad. Redaktionen sör
jer med en stor del av läsekretsen, men över de besvärli
ga tiderna råder vi inte. Det viktigaste just nu är att räd
da jobben åt så många, som möjligt och då är det nöd
vändigt att skära ner alla fasta kostnader. När tiderna
blir bättre en dag, det kan ta några år det vet vi sen 30-
talet, men ljusningen kommer och vem vet, kanske åter
vänder Gustavsbergaren i en eller annan form.

Vi tackar alla varmt och hjärtligt, prenumeranter, lä
sare, medarbetare och annonsörer. Våra fotografer,
främst Hilding Engströmer, tackar vi särskilt för sköna
naturbilder och all övrig hjälp, Leif Andersson som all
tid ställt upp med kameran när vi kallat, likaså.

Under de tio år vi har gett ut tidningen har vi haft
många mer eller mindre fasta medarbetare, som vi om
fattar med tacksamhet. Förre redaktören Gösta Dahl
berg har glatt oss och läsekretsen med sina minnen, Wil
helm Odelberg, Mats Rehnberg, Gustav Alexanders
son, Lars Johansson, Mölntorp, Gunnar Mattsson, P. A.
Nyberg, Wilhelm Gezelius, Axel Björkman, vi kan inte
nämna alla, men vi har inte glömt för det, tack alle-

sammans. Två tecknare har hjälpt oss, Calle Blomqvist
och Sven Jonson, tack skall ni ha, Sven har ritat den sis
ta tidningens omslag och en flora av Calles teckningar
och vinjetter får avsluta tidningens sista sidor.

Vårt nummer har fått flera sidor än vanligt beroende
på den ström av bidrag, som kommit till vår glädje och
våra läsares lyst. Bo Broms, också en av våra medarbe
tare, skickar en jul- och avskedshälsning. Detsamma gör
tidningens specielle vän, Wilhelm Odelberg, som hittat
en intressant och vacker bild av Skurubron i sina göm
mor. Mats Rehnberg känner alltid varmt för Värmdön
och har inspirerats till "Tankar längs vägen till Gus
tavsberg". Gösta har fullföljt sin serie från 194 7 och vi
har även återgett hans utmärkta dikt från 1952 "Det
byggdes av tegel". Gustav Alexandersson har skrivit en
faktafylld och verkligt läsvärd artikel om "Östra Stä
ket", Ulf Anzelius berättar från sitt kära Lagnö och Ja
kobssons om gruvan vid Baldersnäs på Ingarö.

Mycket mera ryms på våra 48 sidor men denna sida
tar slut här, så tack för oss och ha det så bra i framtiden.

REDAKTIONEN
Edla Sofia och Margareta
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Inför ett nytt år
Återigen har ett år gått. Ett år med större
prövningarför vårt land än som kundeför
utses. Man kan fråga sig om vi nått botten
än, eller om våra höga kostnader i närings
livet kommer att ytterligare minska vår kon
kurrenskraft på exportmarknaden, där det
ju är nödvändigt att vi kan hävda oss.
I Gustavsberg har vi också problem. Vå

ra utgifter,framför allt defasta, ärför höga,
vilket hänger samman med att efterfrågan
på våra produkter har minskat med den
krympande byggnadsverksamheten. Dessa
problem avspeglar sig också i vårt resultat
och möjligheter att investera i maskiner och
lager.

Vi har dock kunnat upprätthålla syssel
sättningen under året och rationaliserings
åtgärder har insatts. En åtgärd bland
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många som beslutats i samråd är indrag
ningen av denna tidning, vars bägge medar
betare Edla Sofia och Margareta ändå
skulle avgått med pension vid årsskiftet. Vi
ger dem en hyllning för vad redaktionen
gjort för att sprida bygdekulturen om det
gamla Gustavsberg och aktuella händelser
från det nya.

Det känns lite vemodigt att denna jul
hälsning därför blir den sista i Gustavsber
garen. För min del kommerjagju också att
avgå som chef vid årsskiftet och samtidigt
som jag önskar Er alla i Gustavsberg en
GOD och GLAD HELG, vill jag tacka för
den lojalitet och den goda anda som mött
mig och i hög grad underlättatför mig i mitt
arbete.

Bo Broms



Tankar kring en bro
På hösten 1915 var Skurubronfärdig och invigdes med kung och hornmusik. Byggnadsverket ansågs vara märkligt
- Sverigesförsta bro, helt konstruerad i betong. Bilden visar ett numeraföråldrat sätt att bygga, men också att halv
färdiga verk kan ha sin speciella skönhet. Även om båttrafiken till bryggorna vid Skurusundet, Baggensfjärden och
Farstaviken ännu några decennier skulle spela sin roll, betydde Skurubron ett helt nytt skedeför kommunikationer
na mellanfastlandet och Värmdön. På bilden, somjag har i min ägo - den ärförmodligen tagen av civilingenjör A.
S. W. Odelberg - ses Gustafsberg VII passera under bron.
Då Skurubron var ny, utgjorde bredden på den till bron anslutna landsvägen knappast två tredjedelar av broba

nans bredd. Utvecklingen av trafiken rasade vidare. Under 1950-taletfördubblades brobanan. Hur trafiken i det
långa perspektivet kommer att te sig kan vi knappast ana.
En tidning som "Gustavsbergaren"kan liknas vid en bro. Denna bro betyderförbindelse mellan människor i ett sam

hälle taget i vid bemärkelse, mellan arbetskamrater och olika generationer, mellan kvarvarande och bortflyttade
vänner mellan nuet och detförflutna. Det säges att "Gustavsbergaren" skall läggas ned. Iskylan i det nu rådande
ekonomiska klimatet kräver sina offer. Kanske i det stora hela detta offer inte är bland de värsta. Men ändå! Närpå
1700-talet den mycket omtyckta tidningen "Den svenska Argus" upphörde att komma ut, sadesfolket sörja som över
ett dödsfall. Det är inte omöjligt att en eller annan trogen läsare kommer attfälla tårar över Gustavsbergarens sista
nummer. Tidningen blev 35 år gammal. Den var vacker, välskött och betydde mycketför sin läsekrets och sina med
arbetare. Låt oss komma ihåg "Gustavsbergaren" och hennes redaktion med tacksamhet.

Wilhelm Odelberg

3
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En bildfrån ett Gustavsberg våren -ja vilket år - skall vi gissa i slutetav 40-talet. Efter samtal med Torsten Rolf,
redaktionens minnesklippa genom åren, har vi kommitfram till det, med tanke på att hållplatsen ännu ligger kvar
nedanför kyrkan. "Bleket", som på bilden står farligt nära vägen flyttades några meter ur farozonen 1955.

Tankar längs vägen till Gustavsberg
Mats Rehnberg
När man tar bussen från Söder till Gustavsberg - hur
många hundratals gånger har inte gustavsbergarna gjort
det under årens lopp - erbjuds det en stunds avspän
ning och vila. Man har sett omgivningen så många gång
er förut och det är till stor del så föga sevärt, att man kan
sjunka in i tankarna och endast då och då i förbifarten
konstatera, hur långt bussen hunnit i köerna.

Men de äldsta Gustavsbergsborna minns från sin upp
växt tiden före bussarna. Då var det ångbåtarna, som
var trafikmedlet. Gustavsbergsbåtarna började gå re
dan 1842 och slutade inte regelrätt trafik förrän 1947.
Eftersom de följde stränderna, gynnade de all bebyggel-

4

se och verksamhet som låg nära vattnet. Området inne
på land förblev ganska svårutnyttjat, innan bussarna
kom. Och det skedde strax efter första världskriget.

En borstbindare i Ektorp vågade sig 1919 på att star
ta droskstation för en automobil och fortsatte året där
på med en omnibuss. Han hade sett, att det fanns en viss
marknad för kollektivtrafik till lands, ty på lördagar och
söndagar brukade åkare i staden med framgång skjutsa
folk ut mot Värmdö på lastbilar, som utrustats med lösa
bänkar. "Håll i hattarna" fick lastbilschauffören tillropa
sina passagerare för att inte oavbrutet behöva stanna vid
dikeskanten för att folk skulle kunna springa och leta



rätt på sina avblåsta huvudbonader.
Den första omnibussen rymde 18 passagerare och ha

de plats för resgods på taket, dit man klättrade på en ste
ge. Gasljuset i strålkastarna tände man med tändsticka.
Värme erhölls av två tegelstenar på ett spritkök. En av
de första bussarna kom från efterkrigstidens Tyskland
och kändes särskilt spännande på grund av att man kun
de se kulhål i plåten. Folkhumorn döpte en av de första
bussarna till "Gumsen". Sedan man övergivit de hårda,
genomgjutna gummidäcken och börjat med luftfyllda
ringar, inträffade oavbrutet missöden genom att häst
skosöm, som återfanns överallt på landsvägen, trängde
genom däcken och föranledde punktering.

Först gick bussarna endast traden Skuru-Ektorp
Stockholm. "Gula bolaget" kallades länge bussåkeriet.
Den första bussen hade råkat vara gul, så man bibehöll
sedan denna färg i mer än ett halvsekel som en slags sig
natur för linjen. En tid existerade ett litet konkurrerande
bolag som efter fordonens färg fick heta "Bruna bola
get".

Under den första tiden gick bussarna bara till Dan
vikstull, där passagerarna fick pallra sig över på spår
vagnslinje nr 9. 1923 drogs trafiken ända fram till Kata
rinahissen. Efter en lång period vid den klassiska termi
nalen Borgmästargatan har på sistone bussarna åter ta
git sig fram till trakten av Katarinahissen och därige
nom fått övergångskontakt med tunnelbanenätet. Den
enda del av innerstaden, som alltjämt saknar tunnelba
na är som bekant östra Söder.

Mycket tidigt kom linjens bussar att få nattkvarter i
Björknäs, där herrgårdens ladugård och andra uthus
ganska lätt apterats till garage. Bussbolaget kom att få
namnet Trafikaktiebolaget Stockholm-Björknäs, vilket
gjort att det i dagligt tal ofta kommit att kallas Björk
näsbolaget eller Björknäsbussarna.

1928 sträcktes linjerna ut närmare Gustavsberg. En
första etapp nådde Sågtorp via Korset. Första tiden låg
sluthållplatsen vid affären nedanför kyrkan men flytta
des ganska snart till Eriksvik, där man till och med anla
de en sådan modernitet som en vändplan. 1929 omfat
tade rörelsen icke mindre än 22 bussar. Denna ökade
landsvägstrafik inverkade givetvis både på Saltsjöba
nans och de olika ångbåtsbolagens trafikunderlag.

Då vägen mellan Sågtorp och Gustavsberg väntades
färdig 1929, kunde man förmoda att busskolonnerna
skulle tränga ännu längre ut på Värmdö. För att möta
denna konkurrens hade ångbåtsbolagen och Saltsjöba
nan sökt tillstånd till busstrafik inte bara till Gustavs
berg utan till Värmdö kyrka och andra platser. Även det
redan existerande bussbolaget såg möjligheter till ut
ökad verksamhet. Det hela resulterade efter hand i att
det nya konsortiet övertog det tidigare populära buss
bolaget och av good will-skäl även dess namn, vari or
det Björknäs ingick.

Märkligt nog är det alltså först från början av 1930-
talet, som busstrafiken på allvar nått ut över Värmdö.

Medan det 1930 var 2.140.600 passagerare som utnytt
jade de gula bussarna, hade siffran 1952 vuxit till
7.848.500. Detta år betecknar höjdpunkten hittills i
Värmdöbusstrafikens historia. De därpå följande 25
åren har passagerarantalet sjunkit trots oavbrutet ökad
permanent bebyggelse och fritidsbebyggelse. Detta sam
manhänger givetvis med den enormt stegrade privatbi
lismen, som särskilt tydligt förnimmes på Värmdövä-

a
gen.

Även den som endast några år färdats med bussarna
kan konstatera de starka förändringar, som ägt rum.
Bortom de rivna Liljeholmsfabrikerna intill Danviks
tullsbron skymtar man nu med förspikade fönster den li
berala tidningskungen Lars Hiertas malmgård. De fles
ta har säkerligen glömt, hur bara för några år sedan tra
fiken löpte mellan tegelröda arbetarbostäder. Den gula
staden, som vackert avtecknar sig mot Henriksdals
klippornas granit, fick av folkhumorn snabbt namnet
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Algatan var en idyll en gång i tiden, detta bör vara 30-
tal. Vägen mot lngarö var inte så hårt trafikerad.

"Dasslocket", eftersom klippornas innandömen rymde
stadens reningsverk. Då Henriksdalsklippan bebyggdes
fick en gammal trotsig fornborg lov att försvinna.

Där Danvikstullsbron nu lyfts i vädret för atlantgå
ende fartyg, rann ända till 1900-talets början en liten å,
som tidigare gav vattenkraft till åtskilliga verkstäder och
fabriker. Den som någon gång kan unna sig 5 minuter
och gå eller köra ner till gamla Danviken får se de tom
ma resterna av Sveriges äldsta socialvård, Danviksan-

Fabrikensförsta lastbil, en stolt skapelse med lika stolt
och stilig chaufför, Erik Hjalmar Johansson, (Bil
Johan) vid ratten.
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stalten från 1700-talet, både sjukhus, sinnessjukhus,
kurhus etc. Anstalten anlades av Gustav Vasa och be
kostades genom avkastningen från en mängd gårdar
ända fram till Skuru. Danvikshem som stod färdigt med
sitt tegeltorn 1915 utgör sista fasen i en mer än 400-årig
socialvårdstradition.

På alla de höga bergen kring Danvikstull snurrade i
århundraden väldiga väderkvarnar, drivna av kostnads
fri vindenergi. Vid 1800-talets slut ersattes de av de gi
gantiska ångkvarnarna vid segelleden, där Kooperativa
förbundet efter första världskriget gjorde en av sina
största inbrytningar i livsmedelstrusterna genom att för
värva kvarnen Tre Kronor. Denna anläggning tycks va
ra så bekant att många trott att ishockeylagets namn var
betald reklam från konsumkvarnen.

Då man färdas genom Nacka, är det få människor
som tänker på att denna trakt en gång i tiden var den
bergslag, som låg närmast Stockholm. Ända sedan
1500-talet har här funnits stångjärnshammare, mäs
singsbruk, pappersbruk och textilfabriker. Allt detta är
sedan länge försvunnet. Atlas Copco och de nuvarande
industrierna härstammar från sekelskiftet, då de måst
flytta hit från innerstaden. De gamla industrierna i Nac
ka lokaliserades dit på grund av att där fanns många
små vattenfall.

Skurusundet var länge ett svårt trafikhinder för fär
der mot Värmdö, dels på grund av vattenfåran men lika
mycket beroende på de branta stränderna. Åtminstone
sedan 1700-talet fanns det färja över sundet. Bl.a. avlö
nades färjkarlen med rättighet att hålla brännvinskrog
vid Klintens färjläge.

1831 bildade en del godsägare Wermdö Brobygg
nadsbolag och skapade en flottbro, som 1875 var mo
gen för ersättning av en ny och bättre. För att säkra tra
fiken för sina behov gick Gustafsbergsbolaget in som ar
rendator av bron 1895. En nackdel var att intet lass fick
väga över 3 ton.

Redan på 1890-talet hade den dynamiske Gustafs
bergschefen Wilhelm Odelberg insett, att tiden snart var
inne för en riktig bro. Vid början av 1900-talet presente
rades planerna på en järnbro, vilken lyckligtvis aldrig
kom till utförande. Istället blev det den nuvarande este
tiskt tilltalande Skurubron, vars skapare var Engel
brektskyrkans arkitekt Lars Israel Wahlman, medan
Axel Björkman svarade för konstruktionerna. Den gi
gantiska bron med världens då största spännvidd för be
tongspann (72 m), byggdes av 100 man på ett och ett
halvt år. Timlönerna var då 50 öre och hela bron kosta
de 276.000 kronor. 25 oktober 1915 skedde invigning
en. 1957 var dess dubblering genomförd.

Den som rullar fram i dagens bussar har helt natur
ligt föga tankar på allt vad som funnits vid vägen tidiga
re. Många vet inte att det vid sidan av den stora pors
linsfabriken även funnits glasbruk i dessa trakter, något



som dock antydes av namnet Glasbrukssjön. Denna var
belägen 18 meter över Skurusundets yta och gav ut
märkt energi till kiselstamp, kopparhammare, mjöl
kvarnar och på 1700-talet också till Björknäs glasbruk,
det tredje i landet i produktionsstorlek och med egen sa
lubod nära Järntorget i Gamla stan.

Vid början av 1900-talet höll det till och med på att bli
två porslinsfabriker på Värmdö. Då Rörstrand inte läng
re hade utvecklingsmöjligheter på sin gamla plats nära
S:t Eriksplan, inköptes ett stort markområde vid Björk
näs och man började röjningsarbeten för att där bygga
nya fabriker. Man kom emellertid på andra lösningar
och den egenartade situationen att landets ledande pors
linsfabriker skulle ligga någon mil från varandra på en
skärgårdsö inträffade aldrig. Det kanske hade varit rik
tigt gynnsamt för de anställda att ha olika konkurrenter
att välja emellan.

När man nu färdas i bil eller buss på Värmdövägen
och besinnar allt, som ägt rum kring vägkanterna, kan
det vara lustigt att erinra sig, hur skaparen av Nordiska
Kompaniet, generalkonsul Josef Sachs, som vid seklets
början ägde Lillsved som sommarnöje, måste ingå till
kommunens styrelse för att få tillstånd att färdas dit med
en s.k. automobil på villkor att han ansvarade för att al
la grindar stängdes ordentligt samt att inga hästar eller
kor skrämdes. Bilen liksom bussarna brukade framfö
ras i den vidunderliga hastigheten av 20 km i timmen.
Många gånger synes Värmdövägen lyckats bibehålla
denna hastighet.
Teckn. Calle B.

GUSTAV V:S JAKTVAGN

Har ni sett vilken fin droska? Gentlemannen i sport
dräkt ser ut att vilja byta plats med chauffören. Ja, så
kunde en bil se ut på den tiden då man måste ha till
stånd för att få framföra automobil på Gustavsbergs
vägen. Nedan: Odelbergs bil som nu står på museum.
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MIN ONSKAN OCH FÖRHOPPNING INFOR 1948.
EN INTERVJU MED GUSTAVSBERGARE.

Axel Eriksson
förman

50 år den 11. 3. 1948

'Det är inte lätt att svara direkt på en
sådan fråga. Man väntar sig kanske inte
nagot särskilt annat än att man lägger
ännu ett är till de manga andra. Det som
ligger närmast till är väl arbetet. Jag
hoppas att vi under 1948 bättre skall kun
na fylla behovet av sanitetsporslin. Som
gammal idrottsman väntar jag att idrotts
platsen skall bli en verklighet. Ja, det
finns nog mycket annat, som jag hoppas
pa men rimligen inte kan begära av 1948.
Sett i större sammanhang så önskar jag
fred och samarbete mellan folken till
fromma för oss alla, stackars människor."

Elis Sander
generatorskötare
40 år den 14. 2. 1948

Det jag hoppas av 1948 är att man
skall finna utvägar för en varaktig fred
på jorden, så att vi kan se ljusare på
framtiden. 1948 år ju också valår: jag
hoppas valet skall medföra att den so-

cialdemokratiska majoriteten i riksdagen
skall bestå och att det sociala reformar
betet skall kunna fortsättas. För Gus
tavsberg väntar jag mig en lösning av
lokalfrågan i form av ett föreningshus.
Min önskan är också att vi ska kunna
ordna flera och bättre besökta föreläs
ingar och konserter samt ett aktivare
deltagande i föreningsarbetet, särskilt
inom nykterhetsrörelsen."

Torsten Rolf
modellör

30 ar den 25. 1. 1948

'Fred över hela världen är min nyårs
önskan. Slopande av ransoneringar och
restriktioner. Förbud mot tomtförsälj
ning i skärgården och skogarna, så folk
har någonstans att ta vägen på fritiden.
För Gustavsberg hoppas jag på kafe,
samlingslokal, gymnastikhus samt idrotts
plats. För egen del, herr redaktör, hop
pas jag att vi i Höjdhagen ska slippa gå
till Mörkdalskällan efter vatten i vinter
också.'

Agne Rosen
laborator iebiträde
20 år den 13. 2. 1948

'Jag är ganska nöjd med tillvaron.
Hoppas att fä fortsätta mitt nuvarande
trivsamma jobb och med mina studier vid
Tekniska institutet. Mitt särskilda önske
mål är ett ungdomskafe, där man kan
träffa sina kompisar under hyggliga for
mer. Det är litet trist nu att inte kunna
få sig en kopp kaffe en kväll. Så önskar
jag förstås en idrottsplats i Gustavs
berg."

Birgitta Lindgren
skolflicka

10 ar den 17. 3. 1948
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'Jag vill helst ha en bok - i stil med
Pelle Svanslös. Jag har två redan. Väl
digt gärna önskar jag mig en brun axel
väska. Jag vill inte byta skolfröken. Trivs
bra i skolan. önskar bo kvar i Höjdha
gen - vill inte till det nya i Hästhagen.
Jag har bussiga lekkamrater men ville
gärna ha en liten bror eller syster. Jag
hoppas också att få resa - men inte
med flygmaskin utan med bil - till mor
far i Sundsvall i sommar."
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Min önskan och förhoppning inför ett nytt år
I GUSTAVSBERGARENS Julnummer
194 7 intervjuade jag 10 gustavsbergare, som
påföljande år skulle fylla resp. 100, 90, 80,
70, 60, 50, 40, 30, 20 och 10 år. Det var, från
100 och nedåt, Maria Holmberg, Karl Olov
Andersson, Georgina Olsson, Carl Petters
son, Oskar Fredriksson, Axel Eriksson, Elis
Sander, Torsten Rolf, Agne Rosen och Bir
gitta Lindgren. - Tio år senare, alltså till jul-
numret 1957, sökte jag upp de blivande ju
bilarerna igen för att höra om läget inför
1958. Maria Holmberg, Karl Olof Anders
son och Georgina Olsson var ej mera i livet,
men de övriga hittade jag och de kom också
igen i julnumret 1967. Sedan dess har Carl
Pettersson och Oskar Fredriksson gått ur ti
den. Kvar har vi Axel Eriksson, som fyller
80, Elis Sander 70, Torsten Rolf 60, Agne
Rosen 50 och Birgitta, som blir hela 40 år. -
Innan jag känner dem på pulsen, vill jag gär
na ägna några minnesord åt de gamla, som
lämnat oss.
Maria Halmberg, som bodde i Hyddan,

hade jag nöjet att få buga mig för på 100-års
dagen 1948 som representant från fabriken.
Hon var omgiven av sex av sina åtta barn
och en rad av gratulanter från kyrka och för
samling. Maria var född i Värmland. Lärde
sig läsa och skriva "på gehör" - skola fanns
ej därhemma. Vid 16 års ålder tog hon sig till
Stockholm, arbetade på fabrik och blev se
dan hembiträde. Då lärde hon känna skräd
dargesällen C. J. Holmberg, som i sinom tid
etablerade skrädderi och flyttade till Gus
tavsberg. - Maria Holmberg avled 28 okto
ber 1948.
Karl Olov Andersson, hade sin fristad på

Hemmet när han fyllde 90 år. Han kom från
Dalsland 1906, började som hästkarl men
blev med tiden gipskokare, dalslänningen
kallad. Fick bostad i det då moderna Bergs
gatan, som hade WC, ett stort kök och ett li
tet enkelrum. En av hans döttrar var gift med
Albin Olofsson. Andersson var en rejäl karl,
som läste sin bibel varje morgon - och tog
en sup till maten. Han dog i april 1952, allt
så 95 år gammal.

Georgina Olsson, började i fabriken vid 13
års ålder och lärde till målerska. Jag minns
henne som en rar gumma, som inte ville sluta
sitt jobb på gamla dar. Hon trivdes att vara
bland folket på verkstadsgolvet, och fick sit
ta kvar och måla, även om handen darrade.
Hennes önskan inför det nya året var att få
mera musik under arbetet - och en vedbod
som låg lite närmare bostaden på Maria
gatan. Georgina gick bort den 30 juni 1949.

Carl Pettersson blev 96 år, insomnade i
juni 1974, klar och ovanligt vital in i det sis
ta. Född i Uppsala, där han blev kakelugns-

målare. Gjorde besök i Gustavsberg vid se
kelskiftet, och råkade på verkmästare Fors
berg på kajen. Referenserna från Uppsala
gav honom jobb, först som formare, så må
lare och vidareutbildning till gravör. Han var
god vän med Josef Ekberg och båda målade
Gustavsbergsvyer, och en och annan gus
tavsbergare kan skatta sig lycklig att äga en
av hans fina tavlor. I unga dar spelade han
flitigt i Gustavsbergs amatörteater. Späns
tig, vänsäll och glad står hans bild i friskt
minne, där han på äldre dar påtade i sina
blomland vid Ekedalsvägen. Hans önskan
inför 70-årsdagen var att få bo kvar, att få lä
genheten rustad och få fortsätta måla.

Oskar Fredrikssons familj kom till Gus
tavsberg från Nyköping på 90-talet. Pappan
blev utearbetare och körde häst och vagn,
och jobbade på gamla dar som lådspikare.
Oskar gick i slöjdskola och blev snickare,
och fortsatte i det yrket i 60 år. Familjen
bodde i Mariagatan 1, hans syster. var Ma
ria på målarsalen, som blev korad till Indu
strins A-flicka i MT:s tävling sommaren
1951. Oskar som bildat eget 1914 hade lä
genhet i det "förnämliga" Stenkullen, men
vars tillfartsvägar han önskade förbättrade.
Han var ombud för sjukkassan, och ivrade
för att flera unga skulle ansluta sig. När han
fyllde 80, 1968, var sjukkassan obligatorisk
- men Skräddarbacken lika miserabel som
för 20 år sedan. Oskar blev 81 år.
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Axel Eriksson

Nu går vi över till 1978 års jubilarer och
hör vad de har att säga om de gångna 30
åren. Först i raden kommer Axel Eriksson,
80 år i mars. Han kom till Gustavsberg från
Roslagen 1920. Jobbade de första åren i
porslinsfabriken, där han bar kokor på hu
vudet i sex år. Det är väl därför han är så rak
i ryggen. Avancerade med tiden till förman
på Sanitetsfabriken. Bildade familj och bod-

de en tid i Målarvillan, och anmälde sej på
40-talet som spekulant på de som egnahem
avsedda radhuslägenheterna i Grindstugär
det, där har han nu bott i 30 år. Hans öns
kan 1947 - som gammal idrottsman med ett
distriktsmästerskap i stavhopp - var att en
idrottsplats skulle ordnas. Vid intervjun 10
år senare kunde vi notera att Farstaborg
kommit till. Idag 20 år senare är Acke besvi
ken att intresset för allmän idrott är så svagt
att löparbanor och hoppgropar raserats. -
Den stadiga stavhopparhanden ger honom
goda resultat i rakslag vid pensionärsbow
lingen - 613 på 3 serier är inte fy skam. -
Trots socker är Acke alltjämt spänstig, går
lätt i skogen på långa strövtåg efter lingon.
Sedan 8 år tillbaka leder han pensionärs
gymnastiken, efter att ha förberett sig med
kurser på Bosön och Lillsved. Och så lockar
han oss pensionärer till skogspromenader
med frågesport. - Båt har han haft tills nu -
tack för alla fina strömmingar! I pensionärs
föreningen leder Acke och jag allsång med
våra munspel. (Även där har han sin särart
- han är den ende jag mött som spelar med
de höga tonerna till vänster.) Barn - och
barnbarnsbarn är hans stora intresse. - Ön
skemål inför nya året: Skaffa ungdomen
jobb och pensionärerna lämpliga bostäder!

Elis Sander

Elis Sander, 70 år den 14 februari 1978.
Från unga år en av de trogna i klubbverk
samheten, särskilt inom nykterhetsrörelsen.
Han har därtill haft många uppdrag i kom
munen, som kyrko- och kommunfullmäkti
geledamot - det senare i hela 15 år. Han tor
de ha rekordet som ordförande - i 33 år har
han varit nykterhetsnämndens ordförande,
och fullföljer på gamla dar sin livsgärning
som ordförande i Gustavsbergs Nykterhets
vänner. - Elis förhoppningar 1947, 1957
och 1967 var att det sociala reformarbetet
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skulle få fortgå genom socialdemokratiska
insatser. I år är givetvis hans önskan att led
ningen ska återgå till partiet. Lokalfrågan
fick något förbättrad lösning, men det tog 20
år och ännu är det lokalbrist. Föreningslivet
har minskat, men radio och TV ger nya möj
ligheter. Det stora problemet är alltjämt al
koholen, och under senaste åren det otäcka
knarket. Men Elis tror på att ungdomen, som
numera är frimodigare än förr, också ska ha
motståndskraft och vilja att bygga upp ett
mera harmoniskt liv i familj som samhälle.
Diskoteket och puben, som indoktrinerats på
ungdomen av smarta skiv- och ölfabrikan
ter, hoppas Elias ska ersättas med ett för
nyat föreningsliv, genom entusiastiska ung
domar med initiativkraft. För det nya året
hoppas Elis att världen ska komma några
steg ifrån våldstankar och det stenålders
mässiga bruket av krig.

Torsten Rolf

Torsten Rolf. 60 år redan den 25 januari,
är väl urtypen för gustavsbergare av kändis
format. Började vid unga år som alla andra
på fabriken och avancerade från pottsvar
vare till koppsvarvare och modellör. lnge
niör Möller lade beslag på honom som tids
studieman och som ledare och organisatör
för vårt enda försök i modern tid till egen yr
kesskola. Då han kunde porslinet utan och
innan, sattes han som planeringsman för till
verkningen och anlitades därtill som PR
man. Numera är han ställföreträdande för
säljningschef.

Som friluffare, förlåt friluftare, och orien
terare, är han högtidligen utnämnd till
Skogskarl. Motionsgymnastiken, båtklub
ben, idrotten över huvud taget, har i Torsten
haft en förnämlig företrädare, därtilt också
som speaker vid tävlingar. Hans muntra
tunga har roat många - inte minst oss pen
sionärer, veteraner och jämnställda. Som
alla duktiga människor togs han förstås till
vara i kommunen, där han fått pyssla med
generalplanekommitten, Gustavsbergs bo
städer och Kulturnämnden, för att nu nämna

några lättare fritidsjobb. Som fullmäktiges
ordförande i den nya storkommunen Värm
dö har han fått skäppan full - och hans kä
ra hustru Thea ser honom knappast annat än
på semestern, då de flyr Gustavsberg till
okänd ö i hans älskade skärgård.

Torsten tycker att de 30 gångna åren har
inneburit en fantastisk utveckling för Gus
tavsberg med omnejd. Inför 194 7 hoppades
Torsten att ransoneringarna snart helt skul
le slopas. Han ville ha förbud på all tomtför
säljning i skärgården. Det året var det fel på
vattenledningarna i Höjdhagen och han hop
pades att vi snart skulle slippa "gå till Mörk
dalskällan." Tio år senare ryggade han för
kommunens hastiga utbredning och nagg
ningen av naturen, och inför året 1968 kon
staterade han att man fortfarande tassade på
skärgårdens exploatering. Men han gladde
sig åt Centrum och teatern och att vatten
problemet fått sin lösning.

På tal om året 1978 understryker Torsten
att det han befarade för 30 år sedan - ex
ploateringen av skärgården - alltjämt på
går. Här måste bli ett stopp på detta och i
framtiden endast bör tillåtas byggrätt i skär
gårdsamhället och ytterområdena. - Ty
värr har inte heller hans ungdomsdröm om
en sporthall gått i uppfyllelse. Och det lär
dröja - nu får vi några kärva år, då skatten
kryper över det magiska 30 kronors-strec
ket. Men han hoppas att fabriken ska hålla
stånd, utveckla nya produkter och komma
igen under 1978.

Agne Rosenb

Agne Rosen, hela 50 år 1978, flyttade från
Gustavsberg 1962 och har sedan dess arbe
te som forskningsingeniör på FOA, där han
också sysslar med arbetsplatsens miljöpro
blem. Han kom norrifrån till Gustavsberg
1944 för att som de flesta jobba med porsli
net. Hade studieintresse, särskilt för radio
teknik, och togs över till Laboratoriet. Var
med i Socialdemokratiska Ungdomsklub
ben och ivrade vid mina intervjuer 1947 och

1957 för lokaler åt småföreningarna, ung
domskafe, Folkets hus och ett ordentligt va
ruhus och spädde på 1967 med simhall,
strandpromenader och ett återupplivande av
Ekedalsbadet. Vita Hästen kom - dock
knappast som ungdomskafe, men Folkets
hus och Domus tycker han är fina tillskott.
Föreningslokaler blev det väl bara för de s.k.
kristna klubbarna. - Agne besöker gamla
vänner i Gustavsberg varje år. Han tror på
ett par "miljövänliga" industrier bortåt
Grisslinge - det behövs i ett så expanderan
de samhälle som Värmdö, men hoppas att
skärgårdsmiljön ska kunna bibehållas i des
sa vackra nejder, trots att storstaden krupit
närmare.
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Birgitta Josefsson

Birgitta Josefsson, född Lindgren, önska
de som JO-åring att få stanna i Gustavsberg.
Hon trivdes i skolan, med kamrater och med
Höjdhagen. Tyckte om att resa och att läsa.
Önskade sig en axelväska i julklapp och en
Pelle Svanslös-bok. Önskemålen slog in. In
för 1958 och 1968, då hon var unga damen
med kontorist-jobb i Stockholm, ansåg hon
att det borde gå snabbare och helst direkta
bussar mellan Stockholm-Gustavsberg - nu
har vi i alla fall motorvägsbussarna. Under
tonåren var hon aktiv klubbmedlem i SSU,
som på den tiden hade livlig verksamhet. -
För det nya födelsedagsåret 1978 tvekar Bir
gitta litet inför att på nytt komma i tidningen
- men låter sej bevekas. Dottern Eva tycker
också om att läsa - till och med Pelle Svans
lös, fast i större bilderboksformat, och hon
trivs också i Höjdhagen, där morfar och
mormor ställer upp. Birgitta gläder sig sär
skilt åt att mamma Ingeborg blev bjuden på en
Amerikaresa av en systerdotter, som tack för
en vårdtjänst. Det blev en härlig och välför
tjänt upplevelse att berätta om för barn och
barnbarn.

Tack, ni utvalda, för en fin kontakt under
gångna decennier! Jag unnar er verkligen
många nya goda år.

Gösta Dahlberg
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På Bergsgatan
bodde en
porslinsmålare

Så här fint målade tak och väggar hade porslinsmålaren
August Blomkvist på Bergsgatan en gång i tiden. Mål
ningarna upptäcktes vid renoveringen av husen vid
Bergsgatan i höst. Hilding har fotograferat av dem in
nan de tyvärr åter måste försvinna bakom väv och tape
ter. Även Kulturnämndens Lennart Backman och lands
antikvarien A. Nordström har sett och noterat de vack
ra målningarna.

Om August Blomkvist kan man få höra mycket av in
födda, äldre gustavsbergare. Han var tydligen en färg
stark person, ungkarl och ensamboende, levde fram på
20-talet, de sista åren på ålderdomshemmet, Mariaga
tan 10.

Det berättas, att han var porslinsmakare i yngre år in
nan han blev porslinsmålare. August var av historierna
att döma, finurlig och slagfärdig. Hans förmåga att må
la snabbt gjorde att han tjänade för mycket, enligt dem
som makten hade, och då blev det avdrag på lönen. Det
ta led August utan klagan, men snart märkte verkmäs
tare Stjerna att mönstret såg väl tunt ut på hans skapel
ser. När verkmästarn satte godset under näsan på Au
gust och avfordrade honom en förklaring angående de
försvunna blommorna i dekoren, svarade han att betal
ningen inte räckte till mer. Han lär ha fått tillbaka den
gamla lönen och mönstret fick behålla sin rikedom.

En annan gång, när August fått förtroendet att måla
ett vinterlandskap på en vas, kom A. Odelberg och tyck
te att landskapet saknade liv. Tro de, sa August och
klämde dit två betande kor. Bra, sa Odelberg nöjd, nu
kan det likna något.

Ja och så blev August Blomkvist hemmamåleri för
evigat i detta sista nummer av Gustavsbergaren.

En bit av en vinjett av Sven Jonsson ur Gustavsber
garens julnummer under 50-talet.
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Vandringsutställning i Tyskland
- Stig Lindberg
Stig Lindberg inbjöds i början av året till en vandrings
utställning på Rosenthal Studio-Häuser. Den började i
Dusseldorf och skedde där i samarbete med Hetjens-Ke
ramikmuseum. Pressen presenterade Stig Lindberg som
den ledande keramikern i Skandinavien och den moder
na keramikens grand old man. Utställningen gick sedan
vidare till Bremen och beräknas senare visas i flera and
ra tyska städer.

Utställningpå 1/lums Bolighus, Köpenhamn
Stig Lindberg - Lisa Larson -
Börje Skohg
I oktober öppnades utställningen "Konstnärer från Gus
tavsberg" på Illums Bo!ighus i Köpenhamn. Illums är
Köpenhamns på det här området ledande varuhus och
bjöd in Stig Lindberg, Lisa Larson och Börje Skohg att
visa cirka 400 unika stengodspjäser och aktuellt servis
porslin. Utställningen var mycket väl arrangerad, och
för att ge den svensk karaktär, hade man dekorerat med
tall och gran.

Stengods av Stig Lindberg utställt på Illum.

Gustavsbergs stengods utomlands
Berndt Fribergs utställning på Hetjens Museum i
Dusseldorf.
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Alla konstnärerna hade starka kollektioner. Stig Lind
berg presenterade bl a en ny teknik, s k frottage. Genom
att trycka in textilier i godset och sedan göra vissa bort
skärningar, får han fram en godsstruktur, på vilken han
sedan lägger temmoku och andra glasyrer. Stig Lind
berg visade också servisgods, Birka, Dart och teservis
Present, som väckte stort intresse.

Lisa Larson hade en mycket rik och varierad kollek
tion och publik och press uppskattade särskilt hennes fri
stående porträttskulpturer och hennes sätt att kombine
ra in ett eller flera ansikten i kärlformen. Hon ställde
också ut sitt seriekonstgods, inte minst nya All världens
barn, som för övrigt visades i flera butikers skyltfönster.

Börje Skohg hade en väldigt fin kollektion av silver
målade plattor och ett urval av silvermålade stenar och
några exempel på silvermålad kirunamalm.

På öppningsdagen beundrades stengodset i första
hand av det nya ambassadörsparet Thord Hagen, Kö
penhamn och minister Järneck på svenska ambassaden,
samt gamla gustavsbergsvännen och tidigare chefen för
Bing & Gröndahl, Ole Simonsen med söner.

Berlingske Tidende skrev om den konstnärliga spänn
vidden i Gustavsbergs produktion, om de ädelstenslik
nande glasyrerna och Börje Skohgs "explosiva land
skap från jordens ungdom". Politiken framhöll att Gus
tavsberg har varma beundrare på den danska sidan sun
det och sa att Stig Lindberg förnyar sig, men ständigt
förblir sig själv.

Berndt Friberg på Hetjens-Museum
Den 9 november öppnades på Tysklands enda special
museum för keramik, Hetjens-Museum i Dusseldorf, en
utställning av Berndt Friberg. Den innehöll ett 50-tal
pjäser och var ett led i museets presentation av klas
siska europeiska keramiker av den äldre generationen.

Utställningen var utomordentligt vackert arrangerad i
fem glasmontrar av chefen för museets moderna avdel
ning, doktor Klinge. På vernissagen vimlade det av sak
kunniga stengodsälskare som tillhör museets vänkrets.
Den svenska konsuln var också där.

Museet som tidigare äger en pjäs av Stig Lindberg,
förvärvade också en Fribergspjäs och är mycket intresse
rade av att också få någon representativ Kågepjäs till sin
samling.

Arthur Hald

Lisa Larsons stengodshuvuden och silvermålad platta
av Börje Skohg.

Börje Skohg visar en av sina stenarför ambassadörspa
ret Hagen i Köpenhamn.
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Doede Wijnja, Sture Eriksson, Helge Axelsson, Gustav Edling.

Fyra med 167 anställningsår
Den 29 november avtackades fyra SPF-anställda som
jobbat på företaget i sammanlagt 167 år. Två veteraner
med sammanlagd anställningstid av 105 år fanns bland
dem. Avskedslunchen avåts på Strandvik tillsammans
med arbetsledare, fabrikschef och representant från per
sonalavdelningen.

DOEDE WIJNJA, har arbetat 30 år i företaget och slu
tade med förtidspension den 30 november. Han kom till
Steatit 1947 men övergick 1950 till Sanitet där han skött
städningen ända fram till sin avgång.

Doede tycker om att jobba i sin täppa och att "me
ka" med bilar och det är sysselsättningar som aldrig tar
slut.

STURE ERIKSSON är veteran med 53 anställningsår
bakom sig när han gick i pension i slutet av november.
Han började på HPF, den enda fabrik som fanns här då,
som glaserare och flyttade sedan över till Steatit. Till Sa
nitet kom han 1957 där han först var Jagare och senare
blev montör.

Sture kan med gott samvete njuta av friheten tillsam-

mans med barn, barnbarn och vänner.

HELGE AXELSSON är också veteran. Han kan redo
visa 52 anställningsår. Helge gick i pension den 15 ok
tober. Han började på HPF och arbetade där fram till
1959 med gjutning den mesta tiden. Från 1959 och fram
till nedläggningen 1975 jobbade Helge på Kyldisk och
därefter har han varit serviceman på Sanitet. Han har
säkert inga fritidsproblem. Fiske, promenader med hust
ru Elna, och arbete med den välskötta täppan i Tall
åsen, tar mycken tid i anspråk.

GUSTAV EDLING har arbetat här i 32 år. Han kom
till företaget 1945 och slutade hos oss i somras. Kom
först till Slamhuset, som krossare och lerskjutare, men
flyttade redan 1946 till Sanitet. På SPF har han varit
lådspikare och klosettmontör.

Gustav kan säkert fylla ut den nya fritiden med me
ningsfull sysselsättning.

SIXTEN LINDBLAD var förhindrad av sjukdom att
komma till avskedslunchen.

Alla önskas en rik och stimulerande pensionstid.
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Vårt Lucia-firande på 40-talet
På 40-talet varfabrikernas Luciafirande som allra livligast.
Tre bilder har vi hämtat ur arkivet och den nedersta anslåen
de bilden på Sanitets skönlockiga Lucia har vi lånat av Ivan
Berglind.

Sanitets Lucia, hette den gången, Bertil Flink, stjärngos
sarna Birger Säfström och Gunnar Lindblad ser lagom stol
ta ut över det hedersamma uppdraget. På knäför skönheten,
Nils Eriksson och Rudolf Berglund.
På fotot överst t h festar Flintavdelningen på lussekatter

och kaffe. Vi avstårfrån attförsöka namnge alla, men nog är
det Maj-Lis Lindström till vänster, Kalle Viberg till höger och
Ellen Andersson och Ebba Säfström i mitten.
Mittkortet ärfrån Kågeavdelningen när 40-talet var ungt.

Alice Pettersson är Lucia med tärnorna Ing-Britt Ling och
Aina Stoor. Vid bordet fr v Astrid Mattsman, Edla Ema
nuelsson, Anna-Lisa Fredblad, Ebba Jonsson, Maj Johans
son, Märta Gustavsson, på andra sidan bordet, tyvärr någon
helt skymd, sedan Ursula Printz, Berndt Friberg, Helmer
Ringström, Gurli Strömberg, Gunvor Stoor och Ingegärd
Möller.
På huvudkontoret var det högtidligt värre i ottan. Karin

Sandström, den vackra Lucian är omgiven av tärnorna Ebba
Jonsson och Eva Nyström t v och på högersidan har hon Svea
Lund och Evy Sandberg. Vid bordet Edvard Sandberg, Ester
Wadström, Gustav Neumann, Karin Fredblad och Kalle Fors
lund.
Medge att det är ett oskick att flickor byter namn, men ni

kan ju tillbringa helgen med att lura ut vad flickorna hette
några år eller månader senare.

- ma.i Cd

I
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Det känns lite beklämmande
att skriva det sista "saltstänket", fast oss emellan, jag
har inte alltid älskat att skriva det. Den tomma sidan har

• förskräckt mig, innan jag har kommit över den svåra
starten och gripits av min obehärskade lust att leka med
ord och tankar. Kära läsare, du har stått ut med mig och
ibland förstått mig bättre än jag själv. Din skapande fan
tasi har funnit den mening jag slarvat bort och hittat den
sanning, som jag saknat. Du skall ha tack, du har varit
min önskeläsare.

Tio år med Gustavsbergaren
från nyåret 1968 till nyåret 1978, det har varit min bäs
ta tid i arbetslivet. När det efter fem år var dags att star
ta interntidn. Ankarnytt, som komplement till den tyng
re Gustavsbergaren, då var redaktionens utmätta deltid,
väl arbetsfylld och stimulerande. Tidningar kan göras på
så många sätt, information kan förmedlas eller förtigas,
den kan föras ut olika riktningar, den kan misslyckas
och aldrig nå sitt mål. Om vi skall nå vår nästa med vik
tig information, får vi aldrig förtröttas, alltid söka nya
vägar, stimulera utbudet och därför, tro mig min läsare,
nu är det hög tid att söka en ung, frejdig, hungrig och
orädd efterträdare. Häpp, nu landar jag med ett "döen
de svanhopp" i min sköna TV-soffa.

En gengångare
från min generations 30-tal, står mellan oss och framti
den. Det gäller att hålla huvudet kallt och utan framtida
men, komma över de svåra åren och lämna arbetslös
hetsspöket bakom sig. Bita ihop tänderna och sträva
framåt i motvinden, framtiden är vår och den blir bättre.

För övrigt tar jag tillbaka det jag skrev häromsisten,
"att vi förändrar varsamt vid Farstaviken", det kan gäl
la som regel men det finns undantag. Även vi drabbas av
naturkatastrofer och vår fasta grund hotas av "glidlera"
men gustavsbergaren är seg och kämpar sig upp på fast
mark igen, vi har som mina landsmän bohuslänningar
na säger, "upplevt en höstnatt förut".

Att lämna skeppet
när ovädret närmar sig, verkar fegt, men hårdvädret ro
par efter ungt folk och vår (Margareta och underteck
nads) avgång, bestämde vi själva för mer än fem år se
dan. Tala om tur eller klok planläggning, välj det ni tyc
ker passar.

Trettifem år med Gustavsbergaren
det är en ganska lång tid, antingen man är läsare eller
medarbetare. Det har runnit mycket vatten under broar-
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na genom åren. Tidningen startade mitt under andra
världskriget och har genomlevt en tid av stor teknisk och
ekonomisk samhällsutveckling, med radikal omvärde
ring av moralbegreppen, breddad utbildning och det bäs
ta av allt, tiden har gett oss en friare och öppnare männi
ska. Vi var bra små och rädda inom våra snäva gränser i
gårdagens samhälle även om vår inrutade världsbild gav
oss en bedräglig känsla av trygghet.

Själv har jag medverkat i denna tidning från starten.
De första tjugofem åren i en något löslig förbindelse och
trofastheten var väl från mitt håll, inte alltid vad den bor
de vara, men jag vände alltid tillbaka efter mina eskapa
der i andra media. Min insats blir inte så betydande när
den ställs bredvid Gösta Dahlbergs mångåriga arbete
och trohet mot tidningen, jag niger inför den prestatio
nen.

Cirkeln är sluten
tidningen började i en svår tid och slutade i ett kärvt kli
mat, men mellantiden var fylld av framgång och väl
färd, den tackar vi för. Den generation som växte upp
med Gustavsbergaren och vars födelseannonser har
meddelats i "Pastorsnytt" under åren, har fått en bra
start och har goda förutsättningar att klara livets kriser.

Skall jag tala om mig själv, och varför skulle jag inte
det nu när jag skrivit om mig själv i detta saltstänk un
der alla herrans år, så har jag undergått en otrolig för
vandling från -43 till dags dato. En känslosam, poetisk,
mager och idealistiskt sinnad person har blivit en fem
ton kilo tyngre, bastant, praktiskt fruntimmer med bäg
ge fötterna i Farstavikens lerblandade mylla. Jag frågar
inte var alla käringar och gubbar kommer ifrån, det är
den naturligaste av alla utvecklingsskeden denna, att bli
gammal och jag älskar alla dessa gamla människor. För
mig är de som oskattbara, vackert patinerade behållare
av erfarenhet och levnadsvisdom, att ösa mänsklig kul
tur och vardagsklokhet ur för den som anar skattgöm
man.

Ute har det börjat snöa
tryckpressarna i Karlskrona väntar på denna sista sida
för den sista Gustavsbergaren, julen närmar sig, änder
na i varma rännan kurar i snöyran, världshuset skymtar
bara i byarna, Gustavsgården har haft sin julförsälj
ning, Domus sin skyltsöndag, Keramiskt Centrum sitt
Julkul, livet går vidare.

Tack för mig, vem vet, vi kanske ses i pensionärsföre
ningen.

Edla Sofia



-

Tackför mej Att jag i min "medelålder" skulle hamna på en redaktion som syss
lade med en så "hemtrevlig" utgåva som gamla ärevördiga GUS
TA VSBERGAREN, vars förstasida ni ser nedan, hade jag aldrig
drömt om. Och attjag gjorde det ärjag väldigt gladför, och har väl
Edla-Sofia att tackaför tio viktiga år i mitt liv. Det låter kanske lite
högtidligt, men det kännsfaktiskt så, när man tänker tillbaka. Och
roligt och lärorikt och jobbigt ibland har det varit.

Att hamna mitt i skärgården troddejag inte skulle vara så märk
värdigt, som alla säger och har sagt. Född vid Kalmarsund, tyckte
jagfrån början att skärgården var lite "grötig", men en segelbåt har
fått mig att se med andra ögon. Som syns på bilden, somjag valtför
att bevisa att skärgårdenfått mejpå andra tankar, närjag verkligen
fick uppleva den på riktigt.

Att ta farväl av Gustavsbergaren är vemodigt, det vemodet delar
jag med många gamla gustavsbergare". Om världen vänder på sej
och det blir bättre tider och någon kommer på den goda iden att ta
upp den igen, så finns namnet inregistrerat kvar på Tryckfrihetsex
peditionen, Justitiedepartementet. Men det gäller endast två år -
1978 - 1979. Och blir det ingenting under den tiden går namnet
"tillbaka" och manfår göra nyaförsök. Men det är väl inte troligt att
någon annan än en riktig gustavsbergare kommer på iden att ta upp
det namnet.

Tack då för 10 intressanta och lärorika år!
Margareta
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Den här utsiktenfann vårfotografHilding i november vidLångsunda. Svanarna hade släktmöte i viken och allt
andades tidlös ro.

De sista sommargästerna
På åttiotalet smäller det. För då är jag säker på att mitt
barndoms Norra Lagnö går i himmelen in. Då har mo
torvägen nått fram till Lagnövägen och Gustavsberg
krupit än närmare. Redan för några år sedan sålde ju ar
vingarna till Långsunda gård stora delar av sin mark till
kommunen och sedan flera år har man talat om att byg
ga flerfamiljshus på nuvarande Kovikstippen.

Men Lagnö-borna kämpar emot för allt vad de är vär
da. Här har generationer kommit och gått utan att nå
gonting förändrats. Så hade farfars far det på Lagnö, så
ska jag också ha det, verkar man att resonera. Man
blundar för framtiden och hoppas förmodligen på att
man ska hinna sluta sina dagar, innan alltför många lyc
kats skaffa sig tillträde till jorden bortom Annebergs
gård.

Lagnöfolket har alltid levt ett liv innanför det egna
staketet. Det sa redan min mormor på fyrtiotalet och det
stämmer i ännu högre grad idag. Ger man sig ut på vä
garna efter middagen är de öde bortsett från ett äldre par
med hund som envist och målmedvetet varje afton for
cerar Skutviksbackarna.

Vi som var tonåringar på femtiotalet bröt då helt mot
alla mallar och samlades vid busshållplatsen. Skvallrets
vågor gick skyhöga eftersom vi dels vågade knysta i se
na kvällstimmen, dels var klädda i skinnjackor. Min
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egen medverkan i gänget fick till följd att min mamma
hade svårt att få hyra sommarställe. Trots att jag inte
ens hade skinnjacka.

Men idag är allt som sagt lugnt. Förr var sommar
gästerna i majoritet, nu är det tvärtom. Och allt fler byg
ger om de forna sommarnöjena till året-runt-bostäder.
Drygt två mil till stan är ju inte längre än till vilken trist
förort som helst.

Men ingen tänker alltså på att det just är närheten till
staden som är så farlig för alla som vill ha kvar ldyllien.
För när allt fler lyckas slå sig ner för gott kommer ock
så kraven på service. Då gäller det inte längre bara att
diskutera om man eventuellt ska ha belysning utmed sto
ra landsvägen eller om man ska nöja sig med vinternat
tens stjärnor som enda ledljus. Då kanske det t.o.m.
krävs ett litet centrum och i politikens stormvindar vä
ger dagens enskilda rikedomar lätt ...

Fortfarande är det dock 1977 och man kan med liv
och lust diskutera på Norra Lagnö Skeppslag om kios
ken vid busshållplatsen ska få vara kvar eller inte. För se
bilägarna gillar inte att deras telningar gör av med sina
pengar på godis sommartid. Och vi fotgängare-buss
åkare kan numera räknas på ena handens fingrar.

Men Skeppslaget har haft och har många fina arrange
mang typ det årliga midsommarfirandet på Lagnövallen



NACKABOKEN 1977
Nackaboken har kommit ut med sin femtonde årgång.
På omslaget finns den ståtliga Boo kvarn, som på sin tid
fanns på Boo Herrgård, men tyvärr försvann i en eld
svåda 1950. För omslaget svarar Håkan Sjölin, som
gjort alla dom vackra femton omslagen hittills. Arets
bok innehåller 12 rubriker med också för en icke nacka
bo mycket intressanta uppsatser.
Nackaområdets geologi har det skrivits om förut och i

år kan den, som är intresserad läsa om Snöromsmos
sen, som "har blivit en nästan klassisk exkursionslokal
för den som studerar geovetenskap i Stockholm. Det är
få mossar, som ger en så klar och tydlig bild av det geo
logiska händelseförloppet och dess historia går ca 6.000
år tillbaka till den tid då större delen av området norr
och söder om Stockholm låg under havsytans nivå."
Fina foton, en del i ca 1.000 gångers förstoring, ger oli
ka prov från mossen.

Boa kyrkas tillkomst får också en lång och ingående
beskrivning med alla inblandade, dåvarande ärkesbi
skopen Nathan Söderblom och "Fäderneslandets" re
daktör Dahlin. Bland mycket annat, som låg bakom kyr
kobygget i Boo fanns också "strävan till självständig
het, när det gällde att vara annexförsamling till Gustavs
berg. Grevinnan Ebba Cronstedt, som var mycket in-

och Dansbaneberget, familjefest på sensommaren och
nu senast i höstas en mycket uppmärksammad och väl
ordnad kart- och fotoutställning över Lagnös historia
från 1600-talet till våra dagar. En utställning som till vå
ren ska resultera i ett verkligt intressant tryckalster.

Jag lovar att kasta mig över ett av de första exempla
ren, ty kärleken till platsen Lagnö kommer aldrig att si
na (bevis: "Lagnö i mitt hjärta" Gustavsbergarens jul
nummer 1974). Och skulle någon missuppfattat mina ra
der om ett kommande centrum härovan som en önskan
från min sida är det ett misstag.

Jag har upplevt tjugosex somrar i sex olika hus här
ute, vandrat som barn över ängarna och som vuxen med
mina två döttrar på samma platser. Jag skulle också vil
ja kunna se samma vyer som jag såg vid ankomsten
1944 fram till sommaren 1977, men jag vet att det är så
förtvivlat orealistiskt.

Därför har ungdomsårens önskedröm om ett eget hus
på Norra Lagnö spruckit. Det gör liksom inte så ont när
förändringens tid kommer att "bara" vara en av de sista

tresserad av kyrkobygget bad också ärkebiskopen:
"Glöm inte lilla Boo för alla de stora frågorna." Arbets
lösheten i Boo var stor på den tiden och kyrkbygget
skulle då också kunna bereda Boo-borna arbete.
Stora Sickla säteris historia kan man läsa mycket om

och säteriets Manbyggnad får en utförlig beskrivning
med många fina foton och planskisser.
Sickla park blev i början av 1900-talet "Nykterhets

folkets park". Där gavs bl.a. konserter, där hölls före
drag om nykterheten och andra aktuella rörelser. Bland
många talare fanns Hjalmar Branting, som talade i par
ken i juli 1905 till en stor skara lyssnare.

Man kan läsa om Original och andra i Saltsjöbaden.
Och under rubriken Barnträdgårdar och daghem igam
la Nacka får man veta, att 50 % av sociala central
nämndens i Nacka budget 1977 eller 66 miljoner går till
den kommunala barnomsorgen. "Den kraftiga utbygg
naden fortsätter i en stark politisk medvind, för att en av
våra största familjepolitiska reformer förhoppningsvis
skall kunna förverkligas under 80-talet."

Vi på Gustavsbergarens redaktion önskar ett långt liv
för Nackaboken, som vi vant oss att läsa till jul och som
vi nu skriver om för sista gången.

M

Ode till vår tidning

Sista utgåvan av vår tidning, gjorde mig nedstämd, var
nästan färdig att ta fram mörk kostym.

Vad skall det bli av vår tidning, kan vi inte skjuta
gravölet åt sidan? Edla Sofias penna, som ibland är sir
lig likt en fjärils flykt, ibland framsprungen ur graniten.

Göstas opus har lämnat tomrum. Var skall man fin
na Hildings unika vinklar?

Vore det inte av intresse för oss alla att bevara vår
husinformation? Genom stöd i alla former försöka
"climb the mountains".

Varför inte låta våra konstnärer göra en numrerad
första sida. Ett motiv från våra nejder. En daggstänkt
teg, en kurande vik, eller en ögonblicksbild från Domus.
Stig, Margareta, Lisa .... Kanske någon PR-kille på
fabriken kan göra något.

Låt oss bilda föreningen för Gustavsbergarens beva-
sommargästerna. rande.

UIfAnzelius Owe Kinell
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Eva Borseman och Helena Matsson studerar väggtidningsgruppens resultat. Atta sidor hade ungdomarna åstad
kommit på temat "Alkoholbrukets risker".

Internatkurs i Sälen
Hos Nykterhetsvännernas samarbetskommitte har un
der de sista åren alltmer framkommit en önskan att få
ordna en internatkurs (lägerskola) i alkoholfrågor för
elever och lärare i Värmdö skolors högstadier. Men det
har varit svårt med att få pengar till en sådan kurs. I år
löstes denna fråga och kursen kunde genomföras.

På morgonen den 3 oktober startade från kommunal
huset en buss med 24 elever från klasserna 8 och 9, 6 lä
rare, 5 pensionärer, kursledare och 1 reporter från DN
sin färd mot Sälen.

Vädret var vackert, alla var glada och bussens kasett
bandspelare fick i ett spela kassetter, som eleverna hade
med sig. Man sjöng även allsång en stund. Men när vi
passerat Dala-Järna kom något vi inte hade räknat med.
Det började snöa. Ju mer vi närmade oss Sälen, ju mera
snö blev det. Så när vi kom fram till Sv. Blåbandsför
bundets Ungdoms (SBU) kursgård, där vi skulle bo, var
det 20 cm snö. Efter det vi fått våra rum och ätit middag
började kursen. Vi blev indelade i 3 grupper och fick vå
ra arbetsuppgifter.

På kursen förekom endast några föreläsningar. Störs
ta delen av tiden upptogs av grupparbete och diskus
sion. Konsulent Bertil Lindström, Handen (kursledare)
talade om "Vad Du bör veta om alkohol". Dagen efter
talade socialchef Bengt-Åke Johansson, Malung om
"Samhällets vårdmöjligheter". Tord Törnkvist, Tyresö
(tjälledare) talade sista dagen om "Föreningarnas före
byggande verksamhet". Efter varje föreläsning följde en
livlig diskussion. Men att döma av diskussionen efter sis-

ta dagens föreläsning fanns det inte något större intresse
bland ungdomarna för att deltaga i föreningsarbetet.

Grupparbetet startade lite "rörigt" men när arbetet
väl kommit igång blev det ett verkligt bra arbete med ett
fint resultat.

Sista dagen skulle grupperna redovisa sitt arbete. Tea
tergruppen framförde då en scen, som var en god inled
ning till en diskussion i alkoholfrågan. Väggtidnings
gruppen hade gjort en väggtidning på 8 sidor om alko
holbrukets risker. Den upptog även alternativ till vad
man kan göra i stället för att dricka alkohol. Temagrup
pen kom med ett förslag till program för en temavecka
på fritidsgårdarna. Programmet upptog teater, väggtid
ningen och film. Allt för att få igång en diskussion om al
koholbrukets risker.

Men kursen upptog inte bara arbete utan i den ingick
även fjällvandring och en maskeradbal. Det snöade alla
dagar utom torsdagen, då kunde vi gå upp på fjället och
se på den vackra utsikten. De andra dagarna gick vi på
vägen till Sälens fjällkyrka och till Sälens by för att se på
Vasaloppsstenen.

Maskeradbalen ägde rum på torsdagskvällen. Det var
verkligen trevligt och det var roligt att se alla elever, lä
rare och en del av pensionärerna utklädda. Alla hade va
rit så uppfinningsrika på att klä ut sig med hjälp av pap
perslakan och lånade kläder. Lokalen var rikt dekore
rad med ballonger, ljus m.m. Så den festkommitte som
eleverna valt, hade all heder av sitt arbete. Minnesgåvor
från Gustavsberg utdelades till personal och kursledare.
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Det vackra Gustavsberg
Redan innan jag någon gång hade besökt Gustavsberg
hade jag hört rykten om att det skulle vara väldigt vac
kert där.

När jag en novemberkväll på trettitalet fick tillfälle att
göra ett besök i Gustavsberg så blev jag väl inte helt
övertygad om det vackra. Låt vara att det var en lite ku
len novemberkväll, bussen stannade vid kyrkan och vi
gick vägen mot Tallåsen. Vi gick förbi ett sumpigt om
råde nedom kyrkan och en svag gatulampa syntes kan
ske här och där. Men det vackra hade jag svårt att upp
täcka.

Åren gick och enjulikväll i början av 40-talet kom jag
båtledes till Gustavsberg för att börja mitt nya jobb.
Samhället gjorde naturligtvis ett helt annat intryck en so
lig varm sommarkväll än en disig novemberkväll. Visst
är det en vacker syn att se kyrkan och värdshuset i en
nedgående sols belysning, men sådana vyer är vackra
var man än ser dem.

Under de år jag bott här har jag vandrat genom sam
hället och betraktat de olika områdena. Jag såg det gam
la Gustavsberg och jag har sett förändringarna.

Bland det första man lade märke till var tegelmuren
mellan nedre Stenhuset och gamla kontoret och högen
av gamla gipsformar innanför. Kom man den andra si
dan av Stenhuset så stod där ett gammalt fallfärdigt
skjul som innehöll vedbodar och utedass för de som bod
de i Stenhusen. Därifrån utmed hela Algatan gick ett li
kaså nästan fallfärdigt brädplank som inte fått färg på
länge. Arkitekturen på Stenhusen och husen i Kullen
fann jag väl heller inte så tilltalande. Men planlösningen
inne i dessa överensstämde ju också med utseendet.

Det dansades till musik från en bandspelare. Lärarna
sjöng en visa om kursen. Den hade de diktat under tiden
de väntade på att maskeraden skulle börja.

Så återstod sista dagen med städning av rummen och
hemresa. Den gick i trötthetens tecken. Kanske det be
rodde på att bussens kassettbandspelare var sönder. Ele
verna diktade då en visa om kursen som de sjöng. Alla
var glada och nöjda med kursen när vi kom hem på fre
dagskvällen. Även kursledningen och vi i Nykterhets
vännernas samarbetskommitte var nöjda och uttalar
vårt tack till alla elever och lärare samt till pensionärer
na för det goda arbete de utfört och för den trivsel, som
rådde under hela veckan. Vi hoppas kunna göra en lik
nande kurs 1978.

E Sander

En kort tid bodde jag i Övre Stenhuset och hade toa
letten den andra sidan av Algatan i rucklet som stod där.
Trafiken var ju inte så stark under kriget, men det kun
de kanske blivit en rubrik i tidningen: Person på väg till
toaletten påkörd av bil.

Gick man olika gator så var alla hus lika utmed hela
gatan och kommer man från samhällen med lite olika be
byggelse, så tycker man att enformigheten verkar trå
kig. Höjdhagens småhus var nybyggda och på avstånd
liknade de kaninburar utställda på ett gärde.

Men vad har hänt sedan 40-talet? Inom byggnatio
nen har det varit stor aktivitet, men envisheten att göra
alla hus lika i respektive område har hållit i sig.

Efter kriget byggdes Hästhagen och där har man lyc
kats passa in arkitekturen ganska bra i terrängen. Ett an
nat område är Styrmannen där både husens arkitektur
och deras placering på berghällarna ger ett ganska triv
samt intryck.

Men det finns skräckexempel. Jag tänker på rödtegel
högarna Berget och trevåningshusen utmed Björn
skogsvägen. Och Renvägen och Björnkärrets radhus till
talar nog inga esteter.

Vad jag noterat som positivt är byggnationen av Tall
åsen vid seklets början. Ett område med småhus där
även s.k. vanligt folk kunde få bo. Att nästan varje lä
genhet fick egen ingång i Mariagatan och Skeviksgatan
är nog ett ovanligt drag av byggherrarna vid den tidens
byggnation. Bruksherrarnas hyreshus var de s.k. bruks
barackerna typ Stenhusen ungefär fast kanske större.
Här var nog Odelbergarna före sin tid.

Vad blir då de samlade intrycken från studiet av Gus
tavsberg som samhälle? Ja, de blir ganska blandade.
Visst är Grindstugatans alle vacker de flesta årstider och
husen pittoreska på något vis. Men en gata eller ett områ
de är ju inte hela samhället. Jag tror att ryktet om det
vackra Gustavsberg har skapats av synen av Farstavi
kens inre del med hus och grönska speglande sig i vatt
net när man kom båtledes, som man alltid gjorde förr.
Och så har väl de gästande sett Grindstugatan också.
Båtresan ut till Gustavsberg har kanske också påverkat
inställningen. Att sitta på en båt och se landskapet glida
förbi och plötsligt upptäcka bebyggelse kring en havs
vik, det blir många lyriska av. Man skulle också kunna
skriva om det jag kallar "Gustavsbergsandan". Folks in
ställning till och uppträdande inför olika saker, men det
är en annan historia som mer kanske hör hemma inom
det historiska området.

Bertil Peterson
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KONSUM• DOMUS
Konsum/Domus
Verksamhetsåret 1977 är snart fullbordat och ett nytt år
står för dörren. Förutsättningarna varierar alltid, men
året 1977 har nog inramats av verkningar som vi inte är
särskilt vana vid. Den kraftiga konjunkturnedgången är
ett faktum och därtill har Samhället bestått oss med
verkningsfulla åtgärder som kastar sin klara skugga över
handelns förutsättningar. Med beaktande av denna
situation har vår förenings verksamhet ändå varit posi
tiv och där spelar våra medlemmars/konsumenters akti
va uppslutning en betydelsefull roll.

Nu befinner vi oss mitt i årets sista månad - julmå
naden. Denna månad präglas av de många traditioner
na och en mångfald begivenheter. Julen är också den
högtid som ger oss en speciell atmosfär och stämning.

I likhet med alla tidigare åren julbetonas våra butiker
och vårt varuhus. Samtidigt laddar man upp och pre
senterar varor i rik omfattning. Det är vår förhoppning
att våra medlemmar/konsumenter ska återfinna det
mesta som behövs i form av julklappar och övriga va
ror. Goda julköp i vår Konsumentägda förening bespa
rar oss både jäkt och resor.

Öppethållandet i våra säljenheter
under julmånaden kommer att på sedvanligt sätt kungö
ras i vårt flygblad. I likhet med förra året kommer sälj
enheterna att vara stängda på julafton den 24 decem
ber. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och för
lägger sina inköp under alla de övriga dagar som står till
förfogande. Genom denna åtgärd kan vår personal få en
något längre sammanhängande och välbehövlig julle
dighet.

Domus klädvisning
gick av stapeln den 10 och 11 oktober. Den blev en lyc
kad tilldragelse och samlade som vanligt fullt hus. Vis
ningen presenterade många praktiska och prisvärda
plagg som vi hoppas blev goda tips för de besökande.

Noteras bör att de medverkande mannekängerna tillhör
våra anställda. De skötte sig med den äran.

Informationsmöte
med föreningens fullmäktige, styrelse, revisorer och rep
resentanter för de anställda hölls den 10 november.

Vid mötet medverkade Margareta Säll, KF:s prov
kök, som på ett kunnigt och trevligt sätt informerade om
sunda kostvanor. Hon visade också en bildserie som an
knöt till lämnad information och hade rubriken "valuta
för matpengarna". I övrigt informerades om förening
ens verksamhet för innevarande år och kring bedömd ut
veckling för kommande år. Information lämnades ock
så kring alternativ infart till Domusparkeringen samt om
pågående Centrumplanering. Denna information följ
des av en stunds diskussion.

Verksamhetsåret 1977
är snart i mål, men vi saknar fortfarande en bra bit av
den ekonomiska redovisningen. Något längre känner vi
säljutvecklingen och den är synnerligen positiv med hän
syn till de restriktioner som ingår i förutsättningarna. Vi
hoppas nu på en fin slutspurt i säljutvecklingen som all
tid ger ett extra plus i resultatbilden. Vår hittills kända
resultatbild ger oss anledning att vara nöjda då vi jäm
för oss med utvecklingen omkring oss. Vi räknar också
med återbäring. Hur stor den kan bli vet vi först då kon
turerna till årets bokslut framtonar en bit in på nästa år.
Vad vi vet är dock att alla prisaktiva insatser, som i för
stärkt omfattning skett under året, tillsammans med
möjlig återbäring, ger våra medlemmar ekonomiska för
delar av en betydelse som är värd att uppmärksammas.

Ett varmt tack till alla som slutit upp och slagit vakt
om vår förening under gånget år. VÄLKOMNA ÅTER
till alla våra säljställen under 1978!

VÅR ÖNSKAN OM EN RIKTIGT GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR 1978!

PAN

$

God Jul och Gott Nytt år

24



Hyvelbänk Sjöbergs med skiva av
limmad björk. Underrede av furu.
Skruvspiraler av stål.
71 X 135, höjd
82 cm 560:-

ave
Vi har valt ut ett sortiment
av verktyg, som i första hand
skall passa för hem- och
hobbybruk. Men som har sådan
kvalitet och kapacitet att de
också uppfyller yrkesmannens
krav. Här är några exempel.

Bosch Skotte.
Kompakt slagborrmaskin med
2 hastigheter. Totalisolerad.
Radio- och TV-avstörd. Med 3 st
installatörsborrar och 4 st snabb
stålsborrar 198:-
Hylsnyckelsats i 24 delar av kromvanadium.
18 st 12-kanthylsor 10-32 mm. I 'st T-handtag. 2 st
förlängningsstänger. 1 st ledknut. 1 st svänghand
tag. 1 st spärrhandtag. Plåtlåda 17 x 34 x 5 cm 118:-
Bågfil Sandvik med kompakt ryggskena av stål.
Bladet kan snedställas 55°. Bekvämt handtag med
bladspännare. 300 mm Sandtlexblad 29:50
Hammare Stanley. Helsmitt huvud, glasfiber
skaft, perforerat gummihandtag. Huvud 450 g35:
Putskniv Stanley. 5 st in- och utskjutbara blad.
Längd 15,5 cm 15:-
Campingyxa Agdor med eggskydd. Björkskaft
37,5 cm 28:50

Cirkapriser i Domus.

Gustavsberg



Gustavsbergs Schacksällskap

Säsongstarten skedde i september och vi spelar varjefre
dag kl. 19.00 i ABFs lokaler, Renvägen 14. Verksamhe
ten bedrivs enl. följande: Första och andra fredagen i
varje månad ägnas åt Klubbmästerskap, som spelas i se
rieform och beräknas vara slutförd under mars 1978.

Tredje fredagen i varje månad är vikt för ev. häng
partier samt träning. Sista fredagen i varje månad spe
las en blixtturnering.
Dessutom deltar vi i två lagturneringar. Den ena be

nämns "Kooperativa serien", där vi, Folksam och KF
spelar en dubbelserie med 10-mannalag.

Serien spelas vår - höst och de hittills avgjorda mat
cherna har gettföljande resultat: 15/2 Folksam - GSS
6-4, 15/3 Folksam - KF 9-1, 26/4 GSS - KF 6-4, 27/9
KF - Folksam 4-6, 25/10 GSS - Folksam 6-4.
Läget är att vi i sista matchen borta mot KF måste

vinna med 9 1/2 mot 1/2 för att vinna turneringen och
det blir svårt. Vi är i alla händelser klar tvåa i 1977 års
turnering, men det blir nog Folksam, somfårförsta in
teckningen i vandringspriset.
På initiativ från Nacka Schackklubb startades hös

ten 1977 en enkelserie med 8-mannalag, där följande
klubbar deltar: Nacka Schackklubb med 2 lag, De syn
skadades Schackklubb, De hörselskadades Schack
klubb, Stockholms lokmän samt GSS. En serieomgång
spelas första måndagen i varje månad. Iförsta ronden
vann vi över Nacka Il med 6-2, medan vi i andra ronden
fick oavgjort 4-4 mot SLKK. Serien är färdigspelad i
mars 1978.

Vi behöverflera spelare i klubben. Som det nu är har
vi svårt att fåfullt lag i lagmatcherna. Den som är in
tresserad och vill veta mera kan ringa: Arne Andersson
tel. 317 76, Elis Lindström 310 16, Klaus Reimann
215 34.
Följande parti är hämtat från första bord vid lag

matchen mot Folksam.

VIT Dan Grip GSS - SVART S Bäckman FOLKSAM

I e4 d5 19 Sh4 Dc2
2 exd5 Dxd5 20 Lxh5 Dxb2
3 Sc3 Da5 21 Df3 Td6
4 Sf3 Lg4 22 c5 Td5
5 Le2 e6 23 De2 Dxe2
6 b3 Sfb 24 Lxe2 Sd4
7 Lb2 Le7 25 Lc4 Te5
8 h3 Lh5 26 Tfel Te8
9 0-0 0-0 27 Txe5 fxe5

10 d3 Td8 28 Sf3 Sxf3 +
11 Del Sc6 29 gxf3 Kf7
12 a3 b5 30 Tdl Td8
13 Df4 Sd5 31 Txd8 Lxd8
14 Sxd5 Txd5 32 Kfl remi
15 Dg3 f6
16 c4 bxc4
17 dxc4 Td7
18 b4 Df5
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MÖLNTORPS
GLIMTEN
Årsresultatet
När detta skrives är väl alla på det klara med att år 1977
knappast blir vad uppgjorda prognoser lovade. Den dju
pa konjunktursvacka som drabbat hela Väst-Europa har
slagit hårt i vårt näringsliv.

Mölntorpsfabriken har inte heller kunnat undgå höga
materialpriser, hårdnande konkurrens på marknaderna
och därmed tidvis kärv utfakturering.

Viss förbättring har dock konstaterats för 3 :e kvarta
let, varför slutfacit - under rådande förhållanden - för
väntas med hyggliga förhoppningar.

Ett nytt ytmönster, sk linnemönster, har på olika
mässor mött positiva reaktioner, vilket bör medföra ett
gott produktionstillskott i vår fabrik. Begränsning av
diskbänkssortimentet, satsning på nya produkter och
marknader kan också på sikt bidraga till en nödvändig
förbättring av lönsamheten.

Mölntorpsfabriken är väl rustad för en konjunktur
uppgång 1978!

Slutglimtat
I och med detta nummer går denna exklusiva personal
och ortstidning i en alltför tidig "pension". Alla bör ha
klart för sig att tidningens indragning helt beror på "bris
tande lönsamhet". De läsare som sett tidningen som en
god vän med inslag från gammalt och nytt, veteranhyll
ningar och avtackningar, fritidsverksamhet etc, upple
ver med vemod denna utveckling.

Vi i Mölntorp har genom tidningen alltmer kunnat
känna oss som "gustavsbergare". Under åtta år fick vi
medverka med inslag, vilket varit en starkt stimulerande
uppgift.

Alla medarbetare på redaktionen och fotoavd. förtjä
nar högsta betyg för hängiven insats!

Ett personligt tack för ett utomordentligt gott samar
bete framföres härmed av

Lars Johansson

Anders Noren har erhållit den störstaförslagsbelöning
en i Mölntorp sedan vi blev Gustavsbergare! Här i arbe
te vid en kantpress för diskbänkar.

En "biprodukt" som vi kan utöka är matkantiner för
bl a storkök. Arvid Sandberg - somfö ijanuari -78 25-
årsjubilerar iföretaget! - "syr ihop" ytter- och inner
kärl på en isolerad 20-literskantin.
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BALDERSNÄS, gammalt, bortglömt
gruvsamhälle på lngarö

När jag nämnde för Hilding Engströmer om en gammal
gruva vid Baldersnäs, visade det sig att han inte kände

• till denna. Vi for dit och Hilding fotograferade. Det finns
två gruvhål, det ena vattenfyllt, det andra fyllt av sten.

När jag nu efteråt tittar på bilderna, minns jag olika
historier om fältspatgruven som jag hörde berättas un
der min barndomstid.

Jag växte upp på Baldersnäs vid den tid då driften vid
gruvan just blivit nedlagd. Följande är sådant jag hört av
andra och till en del sett själv.

Baldersnäs var ett litet gruvsamhälle mellan åren
1911-1925, väl avstängt, innanför stora järngrindar
uppsatta mellan murade stolpar, ca 80 cm i fyrkant, och
en mur med hörntorn och lusthus. Många sjöfarare på
lngaröfjärden har nog sett den vita muren och undrat
vad som döljer sig bakom. Tills för en 15-20 år sen fanns
en tvåvånings vitmålad byggnad kallad slottet kvar, den
blev riven för att lämna plats för ett mera ändamålsen
ligt fritidshus. Tre av arbetarbostäderna finns ännu kvar,
två är upprustade i stort sett i sitt ursprungliga skick.

I den här avbildade gruvan samt den vid Drättsvik
bröts fältspat som maldes och såldes till porslinsfabri
ker i England och Japan. Japanerna hade stora krav på
renhet och godkände inte lasten och flera båtar fick vän
da hem igen. Senare utnyttjades fabrikslokalerna av en
kemisk industri som tillverkade bl a soda. Under fabri
kens gång hade samhället egen el för belysning. Led
ningarna var dragna på porslinsknoppar.

Detta gruvhål finns vid Baldersnäs.

Tack
Jag villframföra mitt varmaste tack till Värmdö Bruks
hundklubb för medverkan vid Hemvärnets Dag i Gus
tavsbergs Folkpark och till Gustavsbergs Hemvärn för
utlåning av tälten. Mitt speciella tack går till kommun
fullmäktigeordf. Torsten Rolf samt Gustavsbergs Fa
brikerför deras medverkan och generösa hjälp vid den
första offentliga Kokkonstutställningen anordnad i Sve
rige, avhållen i Gustavsberg lördagen den 19 november
1977.

Tack även till Domus ledning och personalen vid re
staurangen för kollegial hjälp.

Hermann Vorhöfer

28



I(

Det fanns också ett sågverk som drevs elektriskt,
kraftkällan var en s k lokomobil, ett stort ångaggregat
som eldades med ved som tuggades sönder till en mas
sa. Av banvallen finns delar kvar där vagnarna gick las
tade eller tomma och som efter tippning vändes på en s k
vändskiva och fot upp igen till gruvan. Vraken efter två
båtar Jigger ännu kvar på botten nedanför fabriksom
rådet.

Jag såg när skorstenarna sprängdes i början av 30-ta
let. Teglet användes till byggnader och dylikt.

Skolan låg nere vid ångbåtsbryggan och flyttades se
dan upp i ett hus som ännu finns kvar.

C. A. Jakobsson

Några fakta om gruvan.
Baldersnäs (tidigare Nybygget).

Baldersnäs gruva: Brytningen har här utförts i tämli
gen grov pegmatit ur vilken användbart material ut
skräddes. Någon renare urskiljning av kvarts och fält
spat torde ej haförekommit. Platsen är belägen å S V
kusten på INGARÖ.
Företagare var grosshandlare Jos. Carlsson och bryt

ningen pågickfrån 1911 till 1916 under dennes ledning.
Utbytet gjordes dock av 1150 ton sekunda, och 4246

ton lägre kvaliteer. Endast 562 ton primafältspat redo
visades under ovan nämnda femårsperiod, vartill kom
mer 220 ton kvarts med ett sammanlagt saluvärde för
fältspaten av kr. 32.283 och för kvartsen kr. 900.

1922-1923förmaldes vid en av dåvarandeföretaga
re uppsatt mineralkvarn, 1418 tonfältspat och 383 ton
kvarts med åsatta saluvärden av 77.900 kr. pch 21.895
kr.
Fältspat från Baldersnäsgruvan på lngarö leverera-

des ända till Japan.
Eget elverk fanns på området.
Två skolor fanns på området.
1935 sprängdes anläggningens transportbanor ned

till bryggorna.
Baldersnäs avfolkades så gott som, under 30-talet.

Därefter har fritidstomter blivit styckade av området,
och flera familjer bor nu åter året runt i Baldersnäs.

Den omkring 50 meter djupa gruvan, är sen 20-talet
vattenfylld. De minnen som nu finnes kvar från gruv
driftens tid är förutom den, med till synes svart vatten
fyllda gruvan, och byggnaden, kallad Gråbo, där arbe
tarna bodde, endast de vita och rosaflisor av kvarts och
fältspat som man hittarpå sluttningen och stranden mot
Ingaröjjärden.

Britta Jakobsson

Gruvbostad vid Baldersnäs.

Gruvhål vid Drättsvik.
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Östra Stäket. Till höger skymtar Sandahlska villan med badhus iförgrunden. Gustafsberg IVpasserar ångbåts
bryggen varifrån vaktstugan flyttades 1878 och där bomspärren legat. Den tornbeprydda villan i bildens mitt är
Gammeludden. Foto från 1800-talets slut. Nacka Kulturnämnds arkiv.

Östra Stäket
av GUSTAV ALEXANDERSSON

De flesta gustavsbergare vet säkert var Baggensstäket är be
läget. Många har nog med båt färdats genom denna smala
passage, som räknas bland de vackraste farlederna i Stock
holms skärgård. Men att Gustavsbergs fabriker sedan slutet
av förra århundradet är ägare av en stor ypperlig sjötomt vid
nämnda vatten, är måhända mindre bekant. Lägenheten i frå
ga heter Östra Stäket, men borde rätterligen kallas Norra Stä
ket då den ligger på norra stranden. Platsen är idag helt obe
byggd Och vildvuxen. Följande plock ur Baggensstäkets histo
ria vill teckna bakgrunden till detta markförvärv.

Skärgården erbjuder många skyddade vattenvägar åt den
som färdas sjöledes. Sedan urminnes tider har Baggensstäket
varit en viktig förbindelseled, vilken först moderna färdmedel
gjort sig oberoende av. Från vår till höst, eller så länge sund
och fjärdar låg öppna, pågick där en livlig sjöfart medelst stak
ning, rodd och segling. Farkosterna hade varierande storlek
alltefter skiftande ändamål. Vid mindre fraktfart, som när fis
kare snabbrodde in till staden på morgonen efter fisket för att
sälja sin fångst färsk, användes roddbåtar och ekor. För tyng
re transporter fanns småskutor, jakter, slupar och galeaser.
Även vid Gustavsberg använde man till en början roslagssku
tor för porslindstransporter. En av dem hette Fromhold och
återfinns mellan 1839-1860 i fabrikens räkenskaper.
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Vid Östra Stäket fanns från 1700-talets början en ömsesi
digt erfoderlig spärr över vilken sjöfarten tragglade sig fram.
Genom landhöjningen hade Baggensstäket efter hand blivit
svårframkomligt. Ägaren av egendomarna Boo och Länners
ta, slottsbyggaren Nicodemus Tessin d.y., lät därför år 1704
fördjupa kanalen. Av sådana båtar som före upprensningen
inte kunnat passera förbehöll han sig rättighet att få uppbära
kanalavgift. Då farleden åter togs i bruk var den försedd med
en rörlig bom vars överkant låg 3 1/2 fot, d v s ungefär en me
ter under vattenytan. Småbaåtar gick fria över bommen men
när någon mer djupgående båt skulle fram måste bommen
upplyftas. Det var meningen att de intäkter som flöt in av ka
nalavgiften skulle användas till att hålla farleden i framkom
ligt skick, något som dessvärre inte alltid var fallet.

Det råder ingen tvekan om att bommen också var en del av
de försvarsanordningar som på 1700-talet anlades vid Bag
gensstäket. Bommen låg vid det smala sundets östra myn
ning. Bombryggan gick ut i vattnet från just den sjötomt Gus
tavsberg på 1890-talet förvärvade. Efter ett par meter bildade
bryggan en trubbig vinkel in mot sundet, därmed stängande
halva farleden. Den andra halvan av farleden upptogs av själ
va bommen vilken var förankrad i en stenkista vid udden mitt
emot. Udden kallas fortfarande Stenkistudden och hör nume-



ra till området för Saltsjöbadens kyrkogård. Hur man bar sig
åt för att öppna och stänga bomspärren är ej känt men både
stockar och kedjor har använts. En uppsyningsman, titulerad
"bomläsare" fram till 1860-talet i mantalslängderna, hade till
uppgift att med ett mätinstrument kontrollera båtarnas djup
gående för att bestämma avgiftens storlek enligt fastställd tax
a. Under tiden han sysslade med mätningen har man all an
ledning tro att de sjöfarande unnade sig en vilopaus på krogen i
närheten. Krögaryrket har gamla anor vid Östra Stäket. Sista
året krogen tycks ha haft utskänkning var 1874. Den kallas då
rätt och slätt Stäkskrog. Äldre handlingar vittnar om andra
namn. På en karta över Baggensstäket från omkr. 1800 åter
finns krogen Kedjan. I 1835 års mantalslängd heter den Stä
kes Bom.

Lännersta gård fick 1823 privilegium på att uppbära ka
nalavgiften. Säkert blev pengarna ett välkommet tillskott i kas
sakistan för gårdens olika ägare i fortsättningen, men ledsamt
nog glömde man bort skyldigheten att bekosta muddringar.
Av den anledningen var Baggensstäket vid 1800-talets mitt en
farled med blott 3 fots djup när det var lågvatten. Villkoren
förändrades raskt sedan Gustavsbergsbolaget 1842 startat re
gelbunden trafik med hjulångare mellan Gustavsberg och
Stockholm. Givetvis låg det i bolagets intresse att farleden
hölls i framkomligt skick så att tidtabellen kunde följas utan
förseningar. Det lyckades sommaren 1853 för Gustavsbergs
ägare, grosshandlare Samuel Godenius, att få överta det 1823
utfärdade privilegiet av Lännersta samt även arrendera erfo
derlig mark vid Östra Stäket.

Det var nu Gustavsbergs sak att hålla den viktiga farleden i
farbart skick. Genast infordrades kostnadsförslag för upp
rensning till 5 fot, dvs ungefär 1 1/2 meter under lägsta vat
tenyta. Arbetet utfördes hösten 1853 under ledning av civ ing
Edvard von Rothstein (1821-1890) som åren 1849-75 var chef
för Stockholms Stads vattenbyggnader. Med jämna mellan
rum förekom mindre upprensningar när så behövdes. Våren
1859 muddrade byggmästare Nils Eriksson. Av det bevarade
anställningskontraktet får man en beskrivning av mudderver
kets enkla konstruktion. " - - - varjämte Eriksson till låns
erhåller en flotte med tolv nya plank, en mudderskopa, ett spel
samt den järnlina som nu begagnas vid bommen i Stäket, allt
att återlämna i det skick som vid arbetets fullbordan kan va
ra. Muddermassan skall bortföras till djupt vatten." Hjulånga
ren Gustafsberg hade i november 1857 stött på grund i Bag
gensstäket, med så svåra skador att hon ej mer kom i trafik.
Tillbud av det slaget gav signal till fortsatt upprensning och
djupet ökade undan för undan. Mer omfattande planer på ka
nalbyggen har också varit uppe till debatt men alltid stannat
på papperet. Vid 1862-63 års riksdag motionerade bankdi
rektör A. 0. Wallenberg om Baggensstäkets fördjupning till
16 fot och L. J. Hierta om en ny 18 fot djup kanal genom det
närbelägna Moranedet. Bägge förslagen avslogs av ekono
miska skäl. Riksdagen ansåg det även alltför vanskligt med en
så djup farled till huvudstaden utan några befästningar.

De efterhand förbättrade sjökommunikationerna underlät
tade i hög grad för huvudstadsbor att skaffa ett sommarnöje i
innerskärgårdens övärld. Hemmansägare C. F. Wahlberg på
Lännersta gård avstyckade tidigt tomtmark åt sommargäster.
Redan 1874 försålde han lägenheten Gammeludden, som
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gränsade mot Östra Stäket, till boktryckare Carl Axel Ny
man. Genom köp, arrende och processer utvidgade Nyman
därefter sitt lantställe med framgång så att vid hans död 1881,
Gammeludden endast var en liten del av den stora egendo
men. Som föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri var han
vintertid bosatt i Stockholm.

Det har tidigare omtalats att krogrörelsen vid bommen be
drevs av gammal tradition. Men traditionen var ej starkare än
att en högst vardaglig händelse gav anledning till att den bröts.
Krogen arrenderades på 1870-talet av Jonas Örtengren (f.
1836). Mellan krögarens och Nymans hundar uppstod en dag
ett hetsigt slagsmål. Nyman som var känd för att fatta snabba
beslut, och dessutom hade synnerligen god ekonomi, vandra
de omedelbart till Lännersta och bad att få köpa Östra Stä
ket. Wahlberg hade inget emot att avyttra kroglägenheten. År
1876 var affären ett faktum varefter krögare med hund upp
sades till avflyttning.

Semesterhemmet Gammeludden. Annex Sjövillan vid
Östra Stäket. Vykort från omkr. 1950.
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Knapens hål i vinterskrudföre 1910. Vaktstugan är nu mera apterad till sommarnöje medan vaktbrygganförsvun
nit från platsen. Foto hos Lars Waesterberg, Ektorp.

Nyman yrkade också på att bomspärren med tillhörande
vaktstuga skulle flyttas från området. Hans talan bifölls i alla
instanser trots Gustavsbergsbolagets skarpa protester både i
hovrätten och högsta domstolen. I maj 1878 föll utslag i må
let. Inom två månader måste bolaget lämna Östra Stäket. Tur
samt nog lyckades bolaget träffa överenskommelse med ar
rendatorn av Skogsö gård, fabrikör Adolph Elbe, om att un
der 20 års tid få disponera 1/2 tunnland mark vid Knapens
hål, beläget 600 meter österut. Vaktstugan överfördes våren
1878 av fabrikens folk till denna orörda naturtomt, där vakt
brygga likaså uppfördes. Den kedja som på 1860-talet ersatt
bommen flyttades samtidigt till Knapens hål, där rester av den
iakttagits ännu i början av detta århundrade. Kedjan lär dock
sällan ha använts så sent.

Av de fåtal räkenskaper från Knapens hål som bevarats till
våra dagar framgår tydligt att trafiken var livlig. Gustavs
bergsbåtarna passerade naturligtvis kostnadsfritt. Ett flertal
ångbåtsrederier betalade avgiften i större poster medan små
båtar erlade kontant avgift i en kollekthåv som vakten höll ut.
Vaktmanskapet trivdes tydligen bra för de stannade länge.
Åren 1878-1915 hette han Sven Eriksson men gick vanligen
under namnet "Stäk-Erik". En tidigare styrman på Gustavs
bergsbåtarna 1908-15, Carl Gustaf Johansson (f. 1879), åtog
sig vakthållningen efter Eriksson och blev kvar till sin pensio
nering 1945. I och med att Gustavsbergsbåtarna ett par år se
nare slutade med trafiken genom Baggensstäket, befriades bo
laget 1948 från sina skyldigheter beträffande underhållet av
farleden. All prickmaterial överläts utan ersättning till Lots-
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styrelsen som därefter haft hand om utprickningen. Efter 1945
tillsattes ej någon ny vakt vid Knapens hål. Staten ansåg att
kanalavgiften var föråldrad och att den inte behövde bibehål
las.

År 1877, innan det bestämts att vakthållningen skulle bort,
såldes Östra Stäket till professor Oscar Sandahl (1829-1894)
att nyttjas som sommarnöje i tidens anda. En pampig villa
uppfördes i två våningars höjd varvid den gamla krogen in
byggdes i bottenvåningen. Parkanläggningen fick en liten
damm med röda näckrosor. Sandahl var till yrket lärare och
hade grundat Karolinska Institutets stora drogsamling. Men
han var dessutom ivrig naturforskare. Vid Baggensstäket erin
rar man sig speciellt Sandahl som mannen som planterade in
vinbergssnäckan. Några sällsynta växter som ännu finns på
trakten har han också planterat in. Tyvärr visade det sig snart
att Sandahl inte mådde bra av den fuktiga luften nära vattnet.
Han införlivade omkr. 1880 ett stort skogs- och bergsområ
de. För sin hälsas vårdande lät han bygga sig en mindre stuga
på utsiktsberget till vilken en smal promenadgång slingrade
upp.

Paret Oscar och Jenny Sandahl hade en dotter som hette
Anna, gift 1875 med friherre Axel Rappe (1838-1918). Båda
familjerna vistades på Östra Stäket om somrarna. Rappe var
armeofficer med fransk krigstjänst bakom sig. Åren 1870- 72
hade han deltagit i fransk-tyska kriget, sårats i striden vid
Vionville men lyckats undkomma för att bli adjutant hos ge
neral Lecointe. Han återvände hem 1872 och steg snabbt i
graderna. Utnämnd till överste 1882 verkade han som chef för



generalstaben t.o.m. 1905 då han lämnade den militära banan
med militärs avsked. Rappe· ägnade även politiken sin gärning.
En gång talade han varmt för ett kavalleri med tama älgar här i
landet. Enligt Rappe var älgen överlägsen hästen då det gäller att
ta sig fram i kuperad terräng. Mot den bakgrunden är det ej för
vånande att Rappe höll sig med ett par ridhästar på lantstället.
Trädgårdsmästarbostaden vid Östra Stäket hade stall på övre
botten! Skötseln av dessa djur ingick sannolikt i trädgårdsarbe
tarfamiljens uppdrag. Självfallet tillhörde stadsrådet Rappe
vänkretsen kring kungen. Det hände att Oscar Il hälsade på när
han gjorde utfärd med Sköldmön.

Professor Oscar Sandahl avled 1894 på sitt kära tuskulum
vid Östra Stäket. På Gustavsbergsbolagets styrelsemöte i juli
samma år dryftades kontraktet med Skogsö om markupplå
telsen vid Knapens hål. När arrendet gick ut 1898 väntades
området bli använt till andra ändamål, så att kanalvakten åter
måste flytta. Brukspatron Wilhelm Odelberg meddelade att
Östra Stäket, med där uppförda tre hus, var till salu för 25.000
kr genom professor Sandahls nyligen timade frånfälle. Han
poängterade att vaktstugan tidigare legat på denna för bola
gets ändamål synnerligen välbelägna plats. Styrelsen var helt
överens och tillstyrkte inköp. Så kom det sig att Gustavsbergs

fabriker 1895 blev ägare till Östra Stäket. Emellertid förläng
des arrendet vid Knapens hål 1898, varför Östra Stäket ur
hyrdes åt sommargäster.

Följande hyresgäster är till namnet kända. Kammarherre
F. Edelstam, häradshövding Wennerholm samt mellan 1917-
1930-talet åkare Georg Adamsson och hans söner efter ho
nom. Den senaste hyresgästen av Östra Stäket var på 1940
och 50-talen Stockholms Läns Husmödrars Semesterhems-~
förening u.p.a. Utöver de tre hus som hyrdes av Gustavsbergs
fabriker ställde Länsstyrelsen ytterligare tre hus till förfogan
de på Gammeludden. Verksamheten pågick året runt. Under
1948 hade semesterhemmet över 500 gäster med över 5.500
vårddagar. Inackorderingspriset var 4:25 för delat och 5 kr
för enskilt rum. Både Länet och Staten gav driftsbidrag.

Det nya semesterhemmet Gammeludden blev omkr. 1960
färdigbyggt. Husen vid Östra Stäket fick sedan stå tomma och
började alltmer förfalla. Den 22 februari 1965 brändes de av
brandkåren. Nämnas kan att Gustavsbergsbolaget faktiskt
använde tomtmarken under första världskriget. Det var kol
brist och ångbåtarna eldades med ved. Vid Östra Stäkets ång
båtsbrygga hade man därför ett vedupplag varifrån båtarnas
bränsleförråd fylldes på vid behov.

Gustavsbergs Missionsförsamling
vill hälsa alla välkomna till helgens gudstjänster

och önskar en god och meningsfull Jul- och nyårshelg.

Söndagen den 11 december:
11.00 Söndagsskolfest, gemensam med baptistför

samlingen. Medverkan av barn och lärare. Ser
vering, lekar.

Söndagen den 18 december:
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan. Torgny

Lindner.

Juldagen den 25 december:
07.00 Julotta. Olle Ringström och sångarna.

Efter julottan andakt på Gustavsgården.

Annandag Jul den 26 december
11.00 Yttre missionens högtid. Miss. Birgit Lindberg,

Olle Ringström. Insamling för SMF:s yttre mis
sion.

Nyårsafton:
18.00 Ekumenisk nyårsbön. Lindner, Ringström.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Tacksägelsegudstjänst 0. Ringström. HHN.

Trettondedag jul den 6 januari:
14.00 Julfest för hela familjen i Skälsmara missions

hus.

Lördagen den 14 januari:
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum/missionsför

samlingen ansvarar för programmet.

Baptistkyrkan
Lördagen den 17 december:
17.00 GK:s Lucia firande

Söndagen den 18 december:
11.00 Gudstjänst i gemenskap med Missionsförsam

lingen. Distriktsföreståndare Sune Lönnback.

Juldagen den 25 december:
07 .00 Julotta. Nandorf. Efter julottan serveras julgröt.

Nyårsafton den 31 december:
18.00 Nyårsbän i Missionskyrkan.

Nyårsdagen den 1 januari:
11.00 Gudstjänst. Lindner. Nattvardsfirande.
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Åke Berglind

Åke Berglind död
Åke Berglind har hastigt lämnat oss mitt i sin gärning.
Han tillhörde den generation av gustavsbergare som vu
xit upp i samhället då alla kände varandra. Men Åkes
minne och sinne för människor gjorde, att han var be
kant med mångdubbelt fler än bara sina jämnåriga. Det
är få elever från 1960 och framåt som inte har kommit i
kontakt med honom vid något tillfälle.

När han 1961 var med om att starta högstadiets årli
ga gökottor, var det bara en början till ett djupare enga
gemang i skolans naturvårds- och friluftsverksamhet. På
ett försynt sätt portionerade han ut kunskaper om det
han såg och hörde, gärna kryddat med tidigare upple
velser. Ett barr blev plötsligt viktigt i naturen och ett få
gelläte blev en revirstrid. Hans med åren uppövade iakt
tagelseförmåga förbluffade mången tonåring och hans
näsa för kantareller var närmast fenomenal. Ingen har
väl kommit tomhänt från svampskogen med Åke som
vägvisare.

På Runmarö lägerskola blev Åke till ovärderlig hjälp.
Han lotsade ut barn och lärare på naturstigar bland
kalkhällar och orkideer, visade var tjäderspel, kalkbrott
och ryssugnar fanns. Och han var den förmedlande län
ken vid kontakter med ortsbefolkningen.

Naturvårdsföreningen på Värmdö hade i Åke en
självskriven färdledare. Ingen hittade som han i fågel
och svampmarkerna. Som den självlärda naturkännare
han var, deltog han dock gärna i kurser och bokliga stu
dier på senare år. Strax före sin bortgång fullbordade
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han en översättning av de latinska växtnamnen i en av
handling om Runmarös flora, vilket gör att gemene man
med behållning kan läsa denna.

Året om följde Åke naturens växlingar här hemma
och med åren fylldes dagböckerna av minnesanteck
ningar om fåglars ankomst, vädrets skiftningar och epi
soder i djurvärlden. En vecka i-oktober varje år lämna
de han dockVärmdö. Det var när rovfågelsträcket kul
minerade nere vid Falsterbo fågelstation.

Under åren provade Åke på många sysselsättningar.
Han kom tidigt underfund med att fabriken inte var nå
got för den obundna livsform han föredrog. När han
skulle uppge sitt yrke på en anmälningslista till Gotska
Sandön, hade han bl.a. följande att välja mellan: jord
bruksarbetare, trädgårdsanläggare, telefonist, lantmäte
riassistent, brevbärare, kontaktlärare, ungdomsledare
och skolvaktmästare. Han valde fågelskådare.

Vid den minnesstund som hölls efter Åkes, jordfäst
ning, lästes dikter skrivna av barn från Ekedalsskolan.
De skrevs samma dag barnen fick reda på Fågel-Åkes
bortgång.

Vi tackar Åke för det livsverk han har lämnat efter
sig, nämligen den känsla för natur och naturvård som
han lyckades förmedla till den yngsta generationen, den
generation som växer upp då världen håller på att förla
ra kontrollen över sin egen existens.

Svante Bellander

Två små elever skrev spontant dikter till sin vän Åke när
de hörde om hans död.

Till en vän
Den vännen som tyckte så mycket om naturen. Han har
sett så mångajättegrytor, han vet varfåglarna bor, han
vet också var älgarna bor. Det var synd att han är död,
han var så snäll tycker alla som vet vem han var, han
tyckte mycket om naturen - och det var Åke Berglind
han vet lika mycket som JumJum.

Till min vän
Min vän jag tyckte mycket om Ake men vad ska man
göra när han är död. Men om detfinns nånstans bakom
döden så hoppasjag att detfinns tusen och tusenfåglar
där.

Redaktionen deltar i saknaden efter Åke, som var mång
årig och uppskattad medarbetare i Gustavsbergaren.
Vad han var och vad han stod för är så fint och riktigt
uttryckt av de tre här ovan. "Det finns säkert tusen och
åter tusen fåglar där han är."

Edla Sofia och Margareta



INGARÖ JUL- och NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

Födda
3/11 dotter till Henry Henning o.h.h. Karin Gertrud Signe, Lill

ängen, Beatelund.

Döda
29/10 Märta lngegerd Ekelund, Gamla Brunnsväg. 96, 44 år.

GUDSTJÄNSTERNA
Söndagar kl. 11 firas högmässa i Ingarö kyrka.
Helgmålsbön I :a söndagen i varje månad kl. 18.
3 Sönd. i Advent 11/12 firas de Gamlas dag med högmässa kl. 11
och jullunch på Säby Säteri. Kl. 18 bjuder Gustavsbergs motettkör
på adventsmusik i kyrkan.
Lördag 17/12 kl. 9.30 samling kring krubban för både stora och små.

• Upplysningar om församlingsverksamheten efter julhelgen lämnas av
pastorsexp. tel. 2 70 02.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA
FÖRSAMLINGSBOR.

Vita hästen
Restaurang med matsedel
Egen pizzatillverkning

Färdiglagad mat på beställning
för hämtning eller leverans

Vinrestaurang
VÄLKOMNA!
RADE JANIC

Tel. 304 29

INGARÖKYRKA
Julafton 24/12 16.00 Julbön
Juldagen 25/12 5.00 Julotta

7.00 Julhögmässa
Annandag Jul 26/12 11.00 Högmässa med

nattvardsgång
Nyårsafton 31/12 16.00 Nyårsbön
Nyårsdagen 1/1 11.00 Högmässa
Trettondedag Jul 6/ 1 11.00 Familjegudstjänst.

Barnens julfest.
Lördag 7/1 18.00 Helgmålsbön
1 Sönd. e. Trett. 8/1 11.00 Högmässa

Mariasalongen,
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

Inneh: Susanna Jensen

EN GOD JUL
och ETT GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla kunder på
MARIASALONGEN

SRÄ~GÄRDENS TIDNING
- lokaltidningen för Värmdö kommun.

Du läser väl den? Utkommer varannan vecka,
säljs i kiosker och affärer.

SKÄRGÅRDENS TIDNING box 87 134 00 GUSTAVSBERG
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GUSTAVSBERG

Födda
2/10 dotter t. Lars Erik Nyström o.h.h. Sisko Irmeli f. Pälsynaho,

Meitens v. 19
12/10 son t. Lars Åke Nilsson o.h.h. Gertrud Elisabet f. Banck,

Björnskogsv. 14
19/10 son t. Anne Birgitta Pettersson, Nelsonst. 7
20/ 10 dotter t. Eila Kaarina Pirttijärvi, Skyttev. 28
22/10 son t. Nino Tagliavini o.h.h. Isabella f. Binacchi, Villag. 9
26/10 son t. Carl Magnus Elfving o.h.h. Amelia Gabriella Maria f.

Pizzoni, Björneskogsv. 44
26/10 son t. Reino Johannes Hurtig o.h.h. Liisa Tellervo f. Matin

lompolo, Skyttev. 3
31/10 son t. Seija Aino Kaarina Saarinen f. Hakala, Nelsonst. 6

2/11 dotter t. Jan Krister Hermander o.h.h. Gunnel Marianne f.
Johansson, Älgst. 31, Mörtnäs

6/11 son t. Karin Margareta Fallstig, Renv. 14
6/ 11 son t. Lars Olof Axel Andersson o.h.h. Utai f. Ganthong,

Renv. 16
8/11 son t. Eero Ensio Kuparinen o.h.h. Ulla Kaarina f. Kukko,

Nelsonst. 6

Vigda
7/10 Jan Krister Hermander och Gunnel Marianne Johansson

15/10 Bert Jonny Flobrandt och Anita Elisabeth Persson
22/10 Böl Per Olof Persson och GunillaMargareta Strömberg
29/10 Bo Erik Sundström och Ann-Kristin Frank

1/11 Eero Juhani Taipaleenmäki och Maila Kaarina Arvola
4/11 Rolf Krister Levin och Ingela Marie Westman

Döda
30/9 Nils Lennart Åke Berglind, Nelsonst. 8, 59 år

1/10 Elin Lisa Gurli Astrid Henriksson f. Held, Karlsrubev. 5,
Norra Lagnö, 59 år

13/10 Pär Adrian Nätt, Älggårdsv. 20 E, Mörtnäs, 3 år
1/ 11 Elsa Elisabet Andersson f. Jonsson, Mariaplan 2, 80 år
2/11 Edla Sofia Pettersson f. Johansson, Gustavsgården, 79 år
8/11 Anna Olivia Nordin f. Eriksson, Björnskogsv .. 32, 76 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Tack
Ett hjärtligt tack till AB Gustavsberg för vänlig upp
vaktning vid min pensionering.

Anna-Lisa Wijnja

Ett hjärtligt tackför all uppvaktningpå min 50-årsdag.
Elsa Johansson

Ett varmt tackför all uppvaktning vid min pensionering.
Elis Andersson

Ett varmt tack till KF, AB Gustavsberg och arbetskam
rater för vänlig hågkomst på min högtidsdag.

Gul/i Nilsson

Ett hjärtligt tack till allaför vänlig uppvaktningpå min
60-årsdag.

Fritiof Fall

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 70-årsdag.
Evert Andersson

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

Doede Wijnja

Ett varmt tackför all uppvaktning vid min pensionering.
Gustav Edling

Ett varmt tack till AB Gustavsberg, arbetskamrater och
vänner för all uppvaktning vid min pensionering.

Sture Eriksson

God iut
och (ol Kyl år

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid:
435843, 435008, 409490



Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
LÖRDAG 17/12 kl. 18.00 Adventsspelet: De fyra adventsljusens

budskap. Sankta Ceciliakören.
4SÖNDAGENIADVENT kl. 11.00 Högmässa. ...

kl. 15.00 Ungdomsgudstjänst.
JULAFTON, 24/12 kl. 16,00 Julbön (Ej helgmålsbön 24/12).
JULDAGEN, 25/12 kl. 07.00 Julotta. Kyrkans tre körer, stråkar.

kl. 11.00 Högmässa med Nattvard.
ANNANDAG JUL, 26/12 kl. 11.00 Högmässa.
NYÅRSAFTON, 31/12 kl. 18.00 Nyårsbön.
NYÅRSDAGEN, 1/1 kl. 11.00 Högmässa. Dopdag.
TRETTONDEDAG JUL, 6/1 kl. 11.00 Högmässa med Nattvard. Missionskollekt.

kl. 19.00 Musik: Julens sånger och psalmer.
SÖNDAG 8/1 kl. 11.00 Högmässa. Efteråt julfest för barnarbetets

deltagare och deras familjer.
TORSDAGAR kl. 19.30 Bön och bibelläsning.
LÖRDAGAR (helgfria) kl. 18.00 Helgmålsbön i form av orgelandakt.

Därefter Högmässa varje söndag kl. 11 (varannan gång firas Högmässa med Herrens Heliga Nattvard).
Första söndagen i varje månad är församlingens dopdag, då dopet ingår i Högmässan.

Gustavsbergs församling
Barnens kyrktimme
Ny termin inleds med julfest (gemensam för alla deltagare i barnar
betet) söndagen 8/1 efter gudstjänsten i kyrkan kl. 11. Julfesten hålls i
Kristallsalen (Folkets hus). Därefter är det kyrktimme för alla barn
varje helgfri lördag kl. 10 på Björnskogsvägen 52.

Vardagsverksamheten för barn (juniorerna)
All vardagsverksamhet startar vecka 3 i januari och lokal är Björn
skogsvägen 52. På måndagar är det verksamhet kl. 14-16 och på tis
dagar kl. 18-19.30.

Barnfilmklubben
Terminen startar torsdagen 2 februari och därefter blir det visning
den första torsdagen i varje månad. Lokal är Munkmoraskolan kl. 9
och 15 samt Björnskogsvägen 52 kl. 16.

Kyrkans Ungdom (tonårsprogram)
UNGDOMSKLUBB
kommer vi att starta vecka 3 i januari på Björnskogsvägen 52. Tid
blir torsdagar kl. 18-20. Det blir "öppet-hus", tävlingar, diskussio
ner, film, utflykter och samtal.

ÖPPNA AFTNAR
Varannan onsdag kl. 18.30-20.30 blir det olika typer av "öppna aft
nar". Start onsdag 18 januari med film i Ekedalsskolans matsal.

Musiken i kyrkan
"JULENS SÅNGER OCH PSALMER", ett musikprogram kring

julen framföres av kyrkans körer tillsammans med församlingen
Trettondedag Jul, 6/1, kl. 19 i kyrkan.

KÖRERNA, Motettkören (vuxna), ungdomskören och Sankta Ce
ciliakören (barnkör) tar emot nya deltagare i samtliga stämmor. Kö
rerna medverkar vid gudstjänster och musikprogram i kyrkan och
gör "gästspel" på andra orter. Upplysningar och anmälningar görs
till ledaren, musikdirektör Hans Björklund, tel. 08/40 49 15.

Kyrkliga arbetskretsen
Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets firade nyligen sitt 50-årsjubileum.
Den bildades i november 1927 av vice pastorn Torsten Wanngård
och några andra intresserade. Kretsen har under årens lopp arbetat
enträget för Svenska Kyrkans mission, sjömansvården och diako
nin. Man har också gjort en hel del lokala insatser, bl a för pensionä
rer i Gustavsberg.

Den kyrkliga arbetskretsen har idag ett 20-tal medlemmar, där
ibland två som varit med från starten, nämligen Lilly Fredblad och
Ebba Ahlqvist.

I jubileet, som hölls i Kristallsalen, deltog ett 40-tal personer. Arbets
kretsens nuvarande ordförande är kyrkoherden i Gustavsberg, Hans
Ekström. Kassör är Kerstin Lundberg, en mycket viktig post. Intres
serade av kretsen och dess arbete kan vända sig till ordföranden, tel.
300 52.

EN GOD JUL, och ett GOTT NYTT ÅR och VÄLKOMMEN
TILL HELGERNAS GUDSTJÄNSTER önskar kyrkoherde Hans
Ekström och hans medarbetare alla läsarna!

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB
KARLSKRONA ® Tel. 0455/22 990

Böcker ® Tidskrifter ® Blanketter
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Farsta trädgård, Gustavsberg\Gustavsbergs Damfrisering
Tel. 324 88

Innehavare I. Håkansson

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
och snittblommor i riklig sortering

Även hemsändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

En God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder

)4allas U'%/nsring
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:

19, 20, 21 dec. kl. 9-18
22, 23 dec. kl. 9-19
24 dec. stängt.

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJÄSER

GOD JUL OCH
0

GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

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. 314 29

God yut
och (ol lul 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

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT AR

VÄRMDÖ ElTJÄNST AB
Markörplan I

Tel 324 00, 340 70, 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt GOD JUL och tack för det gångna året
GOTT NYTT ÅR
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INGARO
TRÄVARU AB
ALLT FOR BYGGET

FRÅN GRIND TILL TAK

TEL. 0766 - 271 00

Vi tacka ärade gäster
och personalen
för det gångna året

och tillönska

God iut
och Gol Kyl År

Gustavsbergs Folkets Hus
och Parkförening

Styrelsen

Sjanvors 9ta+/vis«ring
Björnskogsvägen 16

tel. 31350

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Välkommen på det nya året

lutas Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25

Oppet tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Är!

TELEBIBELN har ordet. RING 0766/302 16
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Pensionärsföreningens
25-årsjubileum
Torsdagen den 17 november var en klang- och jubelkväll för
pensionärerna i Gustavsberg. Kvällen började med jubi
leumskaffe uppe i Kristallsalen redan kl. 17.00, och en timme
senare fylldes Gustavsbergsteatern av förväntansfulla med
lemmar och inbjudna gäster. Förtjusande conferencier var
Anna Hallberg, som överlämnade ordet till föreningens ordf.
Astrid Söderman.

Efter att ha hälsat alla välkomna raljerade hon lite respekt
löst över att 25 år inte var någon hög ålder om man tänkte på
medlemmarnas egen ålder. Men om man betänkte att pensio
närernas riksorganisation endast har 35 år på nacken, så har
Gustavsbergs pensionärsförening uppnått mogen ålder. I stäl
let för att blicka tillbaka ville talaren att vi skulle se framåt, att
målet skulle vara att få alla pensionärer anslutna till förening
en. Ty en och en kan vi inte göra mycket, men bli vi många
kan vi försätta berg.

Pensionärsföreningarna har ju utvecklats till att bli något av
en intresseorganisation för oss äldre med stora möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen. Vårt första och största mål
skall naturligtvis vara att i samarbete med vår riksorganisa
tion sträva efter att göra vår egen situation bättre, få bort de
orättvisor, som ännu finns och följa, vad som sker i samhäl
let. Men vi får inte glömma att vår förening även skall vara en
samlingspunkt där vi skall kunna samlas till trevlig samvaro
och mänsklig gemenskap.

Och så var det dags för en angenäm bekantskap: Savings
kvintett. Läckert, klangfullt och medryckande spelade de Hey
kens Ständchen. Därpå framfördes Evert Taubes Brevet från
Lillan med välsjungande Ella Forslund som solist. Hon har re
dan hunnit långt på den svåra sångkonstens väg. Vilken dik
tion och vilket behagligt framförande!

Så kom vi ner på jorden igen. Konsulent Rune Jakobsson
från PRO framförde distriktsstyrelsens hälsning till jubilaren
Med hänvisning till Astrid Södermans hälsningstal betonade
konsulent Jakobsson, hur viktigt det är, att alla pensionärer
ansluter sig till PRO. För närvarande har PRO c:a 350 000
medlemmar men det finns 1,5 miljoner pensionärer. Tänk vil
ken styrka om hela denna halvannan miljon gick in i sin egen
intresseorganisation. Talaren framhöll med skärpa ordet in
tresseorganisation. Den får inte som det brukar skrivas i pres
sen bli ett enda stort kaffekalas. Nej, föreningen skall driva
frågor, som är jordnära för pensionärerna, såsom bostads
tillägg och högre pensioner. Och konsulenten slutade med att
säga att "långrandigare" än så skulle han inte bli och bad Ast
rid komma fram och ta emot en symbolisk gåva från distrik
tet, ett bordsstandar, som han hoppades skulle få en plats vid
föreningens möten.

Så kom Savings kvintett tillbaka med Ella Forslund som
sjöng Midsommarblomster av Lille Bror Söderlund så beta
gande mjukt och vackert att vi drömde oss tillbaka till för
sommarens ljuvligheter. Sedan fortsatte ledaren för kvintet
ten, Mart Saving, att på sitt trevliga jumoristiska sätt presen
tera nästa stycke genom att berätta, att i filmen Ladykiller
några bovar hyrde ett rum hos en gammal lady. De utgav sig
för att vara en stråkkvintett, men ingen av dem kunde spela. I
stället spelade de en grammofonskiva, när de samlades på
rummet för att planera sina brott. Det var Boccherinis Me-
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nuett som sedan genom fillen Ladykillers blev känd över hela
världen. Och när de första sprittande tonerna hördes i salong
en märktes nogsamt, att publiken kände igen sig. Som avslut
ning på den här avdelningen spelade kvintetten och Ella For
selius sjöng den mindre kända Dans på Sunnanö av Evert
Taube, som på sitt oefterhärmliga sätt beskriver Rönnerdahls
känslor för Eva Liljebäck.

Nu var det Gösta Dahlbergs tur att bestiga talarstolen. Han
började underfundigt med en gåta: Vad är det envar vill bli,
men ingen vill vara. Och svaret kom spontant från bänkarna:
Gammal. Och så läste Gösta en egen dikt och fortsatte på sitt
mästerliga sätt ge oss en skildring av pensionärsföreningens
utveckling.
(Läs gärna Göstas artikel i Gustavsbergarens sommarnum
mer om 25-årsjubileet). Ur Göstas tal citerar vi gärna följan
de: "Jag har träffat pensionärer, som sedan barnen flugit ur
boet och hälsan stått bi, menat att "vi har aldrig haft det så bra
som nu", Och visst har dom rätt. Sedan vi fick ATP och öka
de folkpensioner, sedan socialpolitiken fått fram åtgärder i vår
tid på bättre socialvård, hemhjälp, handikappstöd och annan
social service känner vi en viss trygghet. Vi behöver inte som i
andra länder vara förmögna för att få vård vid sjukdom och
olycksfall. Fattigvårdsbegreppet försvann vid den tiden då vår
förening startade. Många av oss som upplevt arbetslöshetspe
rioder och svåra kristider som unga, kanske håller med Hjal
mar Söderberg, som skrev: "Guskelov att jag är gammal. Det
är för djävligt att vara ung!" - Men nog finns där kvar en
främmande ibland skrämmande uppfattning om pensionärer
och gamla. Visar man i TV eller talar man i radio om pensio
närer, så är det oftast mycket gamla människor, vars spänst
eller besvär man visar upp. I radio och TV är vår organisation
alltid glömd. Vår kongress i Malmö refererades sent och kort
och ändå är vi snart 1,5 miljoner medborgare, som är pensio
närer varav de flesta, trots sina gråa hår, ännu aktiva på olika
sätt. Och vi ska inte tala om vilken rikedom av erfarenhet, yr
keskunskap och entusiasm, som man från myndigheternas
och organisationers sida inte tar vara på. Man är ju inte gam
mal för att man fyllt 65. Ålderdomen kan å andra sidan visa
sina symtom både tidigare och senare. Många har trappat av
arbetslivet genom delpension, andra har förberett sej för pen
sionsåldern. Men vi upplever också att den nya situationen
kan bli trist på grund av ensamhet, isolering och sysslolöshet.
Som en pessimistisk pensionär skrev i en insändare: "Som
pensionär borde man helst gå och gömma sig med sin tårtbit
och kaffekopp i handen. Visst har vi fått det hyggligt ekono
miskt, men i fråga om anseende i samhället är vi en genera
tion som är satt på undantag.

Jubileet fortsatte efter Göstas tal med ett bejublat framträ
dande av Skuru Manskör under Olle Jonssons ledning. Kören
började med Sångarmarsch av Lindsjö, fortsatte med Nar
rens visa av Lille Bror Söderlund, smälte våra hjärtan med
Hjärtats saga av Åström och avslutade pampigt med den tys
ka sångarmarschen, Das Königslied.

Med de mäktiga manskörstonerna ännu dallrande i luften
bestegs talarstolen av en annan poetisk begåvning, pensionä
ren, författarinnan Adina Eriksson. På vers gav hon oss en ini
tierad skildring av olika interna händelser ur pensionärsför
eningens verksamhet. Då hon efter avslutat, uppskattat fram
förande ännu hade några minuter kvar av sig tillmätta tid, av
slutade hon med en egenhändigt skriven allsång: Le mot an
dra, så ler de tillbaka, då blir det fred uppå vår jord. Adina
sjöng före och hela salongen sjöng efter med känsla och över
tygelse.



Därefter lämnades ordet till gästerna: Först i raden kom
ordf. i Lions klubb, som till ordf. Astrid överlämnade en stor
kartong med pepparkakor. Han följdes av Per Albin Nyberg,
konsumchefen, som i sitt tal harangerade föreningen och på
minde om vilken erfarenhet och kunnighet som fortfarande
finns kvar bland pensionärernas led av typ Gösta Dahlberg
och Adina Eriksson. Den senare hade gjort en utomordentligt
fin dikt till Domus sistlidne höst.

Som gåva överlämnade Per Albin Nyberg en välfylld mat
korg till föreningen och tillönskade all möjlig framgång för
kommande år.

Genom Bertil Lindkvist gratulerades jubilaren med 3 st.
penninglotter, som han hoppades skulle tillföra föreningen en
halv miljon. Kommunalrådet Göran Lundgren var nästa tala
re. Han ville göra mycket för pensionärerna men hade som an
dra kommunalråd i dagens Sverige ont om pengar. Men han
lovade att hissar och sånt måste ju ordnas och bostadstilläg
get hade höjts till 750 respektive 850 kr. Det betyder en hel del
men fungerande kontakt är också värdefull och så berättade
kommunalrådet en solskenshistoria. Min dotter gick i Eke
dalsskolan för några år sedan och några morgnar började hon
gå för tidigt till skolan. Vi frågade varför går du nu. Du ska ju
inte börja så här tidigt? Jo, sa hon,jag spelar pingis med Nisse
och Verner. När det hade hållit på ett tag, fjorton dar eller så,
'så frågade jag: Hör du vilken klass går dom där killarna i? Nä,
dom går inte i någon klass. Dom bor i Höjdhagen. Det var
Nisse Karlsson och Verner Lindberg som var där. Och så fort
satte Göran Lundgren: Jag menar att dom där kontakterna
mellan gamla och unga måste underlättas och jag hoppas att
det nybildade pensionärsrådet skall verksamt bidra till detta.
Och så gratulerade kommunalrådet föreningen med blommor
och eftersom han inte var betrodd att gå omkring med värde
saker, lovade han att en gåva skulle komma med posten. Till

HJÄLP
med

BOUPPTECKNINGAR,
ÄKTENSKAPSFÖRORD,

TESTAMENTEN.
Kronoassistent Robert Fors

tel. till arb. 08/715 03 40
tel. hem 08/717 76 98

Tack
För vänligt deltagande och för alla vackra blommor vid
min makes och vår fars, Henric Bengtssons bortgång,
ber vi att till släkt och vänner, AB Gustavsberg, arbets
kamrater, Veteranklubben och arbetskamraterna i
SALF, få framföra vårt varma tack.

Annie Bengtsson,
Lasse och Alice m. Jam.

sist lyckönskades pensionärsföreningen av ordföranden i
Värmdö pensionärsförening. Han var lite avundsjuk på Gus
tavsberg, som hade så många egna förmågor att ta till vid ett
sånt här tillfälle, så han nöjde sig med att enkelt önska lycka
till i fortsättningen. Och Astrid tackade för alla goda ord och
gåvor, som gästerna kommit med.

Och underhållningen fortsatte med att ungdomar från Scen
studion, Lars Lindberg och Åsa Algotssori framförde sånger
av Evert Taube, enkelt, chosefritt och med ungdomlig, avväp
nande charm.

Och så kom vår egen Hilding Engströmer och läste med
bravur en satirisk dikt, en fundering över hur vi kunde klara
oss i vår ungdom, vi som inte hade tillgång till alla de exper
ter, som lär dagens ungdomar alla hemligheter i tillvaron. Och
så kungjorde Hilding: Ungdomarna kommer nu att avsluta
med Bagarns träsk, med ny text av Gösta Dahlberg. Sjung
gärna med i omtaget. Och det blev allsång av bästa märke. Se
dan visades filmen Eld, lera och människor, intressant ur
många aspekter. Synd bara att ljudet var så dåligt. Men det
var inte slut än.

Nu fick vi bruk av våra allsångsblad, som vi fått vid in
gången. Mats Saving visste att en del redan suttit 3 1/2 timme i
salongen men hoppades att så många som möjligt skulle stan
na kvar och gav några enkla anvisningar, varpå vi lyckades
sjunga igenom de vackra men inte alltför lätta allsångerna.
Men musiken var underbar!

I tre timmar hade jubileumsprogrammet pågått. Men un
derligt nog kände man sig inte trött utan bara lycklig över att
ha fått uppleva en sådan här helafton. Referenten ber att få
tacka styrelsen för deras förmåga att ha kunnat engagera den
na utomordentliga kvintett och de andra fina artisterna, som
alla framträdde gratis. Tack allesamman för en fin-fin insats.

Frits Berg

JAG UNDRAR ...

Alla visor är visst skrivna,
mitt motiv ger sällan lust.
Alla sånger är väl givna,
min blir bara som en pust,
som för vilset infall vankar.
Ändå ger jag ord i dikten,
några små ackord för svikten
och som rytm åt sälla tankar ...

Det jag tänker på - bland annat -
är vad livet har för mening ...
När mitt hjärta en gång stannat,
var får själen sin förening?
Vart ska andeviljan flytta?
Blir jag med ännu i kedjan,
som en länk från kosmos-smedjan?
Var mitt liv till någon nytta?

Gösta
Julen 1977
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6 GUSTAVSBERGAREN

FIAN MIN LAGLIGA
OKTOBER 1944

GIRNING.
HANDAODELLFORMAREN OM SITT ARBETE.

"Skriv om din dagliga gärning",
har man sagt mig. Men vad skall
en porslinsarbetare skriva om sitt
arbete, detta som är så trivialt och
alldagligt att det väl inte kan in
tressera gustavsbergare. De vet
ju alla ändå så väl, vad det är frå
ga om.

Nu är det visserligen sant, att vi
för närvarande är blott två hand
modellformare. Detta kan ju i viss
mån försvara, att jag skriver om
min dagliga gärning. Kanske kan
jag få påräkna intresse också hos
de rätt många prenumeranter, som
tidningen har på andra platser än
Gustavsberg.

När jag emellertid skall skriva
om min dagliga gärning tillstöter
också för mig svårigheten att fin
na ord för en beskrivning. Därtill
fordrades förvisso "en god skriva
res penna".

I likhet med många hundra
andra har jag att dag ut och dag
in, år ut och år in följa kontroll
urets koncist anvisade tider. Kan
det finnas något mera tröstlöst?
Man kan ge upp för mindre än så.
Men med tanke på livets uppehälle
för sig och de sina måste man hål
la ut. Att följa klockan likadant
för varje dag känns ibland som om
man själv vore en liten obetydlig
kugge i ett stort hjul, som dag och
natt, år ut och år in snurrade runt.

Då tycks det ibland som om hela
livet vore meningslöst. Vid såda
na tillfällen frestar det på nerver
na.

Dessemellan gripes man av ar
betslust, ja, varför inte säga ska
parglädje. Då ser man strax livet
från en annan sida. Då blir kuggen
en samhällsnyttig människa, som
gör en god tjänst för sitt och sin
familjs, ja, för hela landets väl
färd. Det är då roligt att känna sig
som skapare och formgivare åt nå
gonting nytt och värdefullt.

Förstode varje arbetsgivare, vad
en god förtjänst betyder såsom
sporre för arbetaren, när han skall
utföra sitt arbete, som kanske inte
alltid är så roligt, vore ingen ar
betare underbetald. Inte minst ar
betsgivaren förtjänar på, att ar
betaren har en god lön.

När jag började i fabriken för

Samuel Svensson

något över femtio år sedan, hade
jag en dagpenning på 55 öre. Inte
kunde jag då drömma om, att jag
i mer än ett halvsekel skulle kom
ma att fortsätta med detta arbe
te, som redan då föreföll mig så
dödande tråkigt. Men den, som är
slagen till slant, förblir det också.

Mitt dagliga arbete sedan flera
år tillbaka är att för hand forma
stekfat och karotter m. m. Maskin
tillverkning är här inte möjlig att
genomföra, dels på grund av ar
betets karaktär, dels på grund av
att produktionen sker i så ringa
omfattning att införandet av dyr
bara maskiner inte skulle löna sig.
Det är alltså fråga om ett hant
verksmässigt arbete i maskinernas
och mekaniseringens århundrade.

Tillverkningen försiggår på föl
jande sätt: Av den smidiga mas
san formas först ett s. k. "blad".
Det sker på en s. k. "bladmaskin".
Sedan lägges detta blad på en
gipsform, för att därefter med en
svamp och ett stycke gummi, som
kallas "tvålare", bearbetas tills
godset får sin rätta yttre form.

Foten på karotten eller fatet
vad det nu kan vara fråga om
görs på så sätt, att man tar litet
massa och rullar ut denna alldeles
som när man bakar kringlor. Den
na smala rulle lägges sedan runt
omkring den gipsmall, som man
placerar ovanpå det förut formade
godset. Sedan skall ringen tryckas

till och ges sin rätta form. Däref
ter tar man bort gipsmallen och
snyggar ytterligare till godset,
som nu får stå och torka. Om man
skall ha förstärkt kant, flat eller
rund sådan får man med hjälp av
schablon och tvålare ge också den
na detalj av godset den önskade
formen.

Just för tillfället håller jag på
med spilkumar. Jag tillverkar dem
inte från början utan får dem
från svarvaren, som i sin tur får
dem från formaren. Min uppgift är
att böja de runda spilkummarna
och göra dem ovala. För att kunna
ge dem den önskade formen, blöter
jag först upp dem, varefter jag
klappar och smeker dem, tills de
får sin rätta form. Sedan de ge
nomgått bränningen och ytterliga
re procedurer, går de ut i markna
den som "de mjuka formernas
porslin.
De formade faten och karotterna

kallas över lag rätt och slätt "pyt
sar". Sedan pytsarna formats och
hunnit torka en smula, måste de
"flaggas". Det tar från en till fem
timmar, innan godset hunnit tor
ka så mycket, att det kan tagas av
gipsformen. Det placeras då på
s. k. "flaggskivor" för att ytterli
gare torka, så att man kan hante
ra det. Sedan eventuella fel av
lägsnats, putsas och svampas god
set. Därefter är pytsen färdig att
gå till bränning. När den sedan ge
nomgått åtskilliga ytterligare pro
cedurer, för vilka det inte ingår i
min uppgift att redogöra, går va
ran ut i marknaden.

Större delen av dagen går åt till
formningen. Man måste dock be
räkna tiden så, att man hinner
med flaggningen och färdigstäl
landet av det för dagen påbörjade
arbetet.

Hur många pytsar kan jag göra
på en dag? Det beror naturligtvis
på storleken och modellen. Av
de vanligaste standardformerna
exempelvis av karotter, kan det bli
så där 50 å 70 stycken.

Jag skulle också skriva något
om, hur lång tid det tar att bli en
fullärd porslinsmakare. Först vill
jag då säga, att det givetvis beror
mycket på fallenheten för yrket.
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Lemshaga är en mycket gam
mal gård. Hur gammal den är och
i vilka händer den varit, är mig
obekant. Men någon gång i slutet
av 1800-talet, kom egendomen, "o
ligen genom arv, i en sjökapten
Wretfors' händer. Egendomen var
utarrenderad till en byggmästare
Eklund. Arrendetiden utgick un
der första hälften av 90-talet. En
ligt ryktet hade Eklund huggit ned
så mycket av skogen, han hunnit
med under de sista åren av arren
detiden. Kapten Wretfors tog
emot gården omkring år 1894. Han
skulle själv bruka sin gård. Men
hur detta skulle gå, kan nog vem
som helst föreställa sig. En gam
mal sjöman som jordbrukare har
säkert inte stora utsikter att gå i
land med en sådan uppgift utan
sakkunnig hjälp. Men Wretfors
skaffade sig ej sådan.

Min far hade i ungdomen varit
kamrat på sjön med Wretfors. Men
då far blev inlagd på sjukhus i då
varande S: t Petersburg, där han
sedan kom att stanna några år,
skildes deras vägar. Wretfors fort
satte på sjön och blev med tiden
kapten. Det sista fartyg han för
de var barken "Krusebjörn", vil
ken förliste. Därmed bröts hans
egentliga sjömansbana. I början
av 90-talet förde han en bogserbåt
i Stockholm. Men sedan köpte han
som sagt Lemshaga.
I regel får man nog räkna med,
att det behövs fem till sju år för
att behärska de skilda delarna av
porslinsmakeriet. Men gäller det
bara att lära sig forma karotter
eller stekfat, kan man nog klara
saken på ett eller två år.

Till slut vill jag säga, att det
bästa sättet för läsaren av dessa
rader att få en klar föreställning
om, hur handmodellformningen
tillgår, är att med egna ögon se
tillverkningen.

En sak, som jag tror skulle vara
till stor nytta både för den enskil
de arbetaren och för driften i
stort, vore nog, att alla arbetarna
finge tillfälle att bese olika avdel
ningar och tillverkningsmetoder i
fabriken. Detta skulle otvivelaktigt
skapa ett större intresse för arbe
tet och dessutom ge den enskilde
arbetaren en inblick i det hela, nå
got som han nu saknar.

Samuel Svensson.

GUSTAVSBERGAREN

Sommaren 1896 eller 97 kom far
hit för ett par dagar. Och på sön
dagen ville han, att vi skulle gå till
Lemshaga för att hälsa på Wret
fors. Gubbarna, som ej hade träf
fats på flera år, hade gamla min
nen från ungdomsåren att prata
om. Så småningom gled talet in
på gårdens skötsel. På goda grun
der misstänkte far, att den inte
var så mönstergill, vilket också be
sannades, när kapten W. började
beskriva förhållandena. "Jag vet,
förstår du Calle, att dom ibland
om nätterna sätter för ett par häs
tar, och kör in till Stockholm med
ett lass spannmål och säljer". "Och
här sitter du utan att bry dig om,
hur folk handskas med dina ägo
delar, det kan ju inte annat än gå
åt skogen med alltsammans", sva
rade far. "Ja, vad vill du att jag
skall göra, jag kan ju inte gå natt
vakt för att få ha mitt ifred". Far
genmälte : "Ja, när du är en sådan
stackare, att du inte bryr dig om
att skydda det du äger, är det ing
en synd om dig". Far föreslog till
sist styckning och försäljning av
tomter för att hjälpa upp finanser
na. Men detta förslag tilltalade ej
heller. "Det reder nog upp sig,
skall du få se", vart hans svar till
far. Men det redde inte upp sig.
Ett par år senare köpte Gustavs
bergs Fabriks Intressenter egendo
men. I försäljningsvillkoren ingick,
att köparen skulle bygga en villa
vid "Hällen", som sälj aren skulle
fritt bebo under sin livstid. Dess
utom skulle kapten Wretfors och
hans syster änkefru Gnospelius ha
vardera 100 kr. i månaden, så
länge de levde. Detta berättade
kapten själv för mig, men om vill
koren i övrigt nämnde han ingen
ting. Men tror jag nog, att de var
mycket förmånliga för köparen.
Så blev det i sinom tid auktion på
gårdens inventarier: hästar, nöt
kreatur, redskap m. m. Auktionen
hölls av länsman Törnkvist i Gus
tavsberg. Mycket folk kom från
Värmdö och Ingarö. Bönder och
torpare var ju särskilt intressera
de av djur och redskap. Vidare kom
många som inte var spekulanter,
men som fann nöje i att bevista en
stor auktion. Det kunde ju alltid
finnas något, som kunde passa där
hemma, och som man kunde få för
billigt pris, om lyckan var god.

7

Många gick till Lemshaga även
från Gustavsberg, om inte för an
nat så för att se på folklivet. Till
en auktion kommer ju så många
olika människor. Att emellanåt
bjuda på en sak, som man egentli
gen inte har någon avsikt att bli
ägare till, ger dock en viss spän
ning inför möjligheten att bli fast
för budet. Nöjet att slå sig i språk
med gubbarna utifrån öarna var
heller inte att förakta och i syn
nerhet om de börjat tömma sina
pluntor. Många hade ju lång väg
till auktionsplatsen och måste där
för ha matsäck med sig. Bland
öborna fanns det många. För att
ha något att skölja ned torrskaff
ningen med var det ordnat med öl
servering i stora salen på Lemsha
ga. Två långa bord, ett på var sida
av salen, var hopspikade för till
fället med bockar och säten på öm
se sidor. Dit kunde vem som helst
gå in när som helst under auktio
nen, för att läska sig med en flas
ka öl. Priset var moderat, 12 öre
styck. Under dagens lopp ordnades
det med matraster då auktionen
avbröts för att gubbarna skulle få
tillfälle att undersöka, vad mor ha
de skickat med i matsäcksskrinet.
Och då var det fullt hus i den sto
ra salen. Borden var upptagna från
vägg till vägg med skrin och öl
flaskor. Då dryftades redan gjorda
inköp, och man resonerade om
häst- eller kopriser. Spekulanterna
hade redan sett över vad som fanns
att välja på. Mången hade nog re
dan sett ut en häst eller ko, som
han tyckte sig se bunden efter tril
lan eller vinkelaxelkärran, när han
åkte hemåt fram på kvällen.

Det var roligt att höra gubbar
nas resonemang om allt möjligt,
som hörde till deras verksamhets
område, vare sig nu detta rörde
sig om folk, hästar eller kor.

Men matpausen tog snart slut,
och det ropades: "Auktionen fort
sätter nu med djuren". Det blev
nu brådska bland de köplystna och
nyfikna. Det gällde att hålla sig
med, så att man inte gick miste
om något av intresse, varken ifrå
ga om sådant, som man kunde kö
pa eller sådant, som man kunde
lyssna till.

Många minnen bjuder därför
alltid en sådan auktion på. Lems
haga-auktionen var också en av
traktens stora och i många hän
seenden minnesrika auktioner.

J. S. Englund.

En auklton vid Lemshaga.
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FA0STARKEN
Det byggdes av tegel, som själv man brände,
och trä från skog, som fälldes på plats.
Och oxarna drog och fororna vände,
men lerorna kommo med utländsk seglats.

Till skärgården sökte sig stadiga kullor
och fattig småländsk statares son.
Och mången skrevs in i brukets rullar,
som ingen vet var han kom ifrån.

De formade leran med seniga händer,
som vättes i slam och vänjdes vid sot.
De sveddes av hettan från rundugnens bränder
och sleto i köld för föda och bot.

Trång var den boning, som man måste dela.
Och fukten slog in genom väggarnas trä.
Med vattenhämtning fick kvinnorna träla.
Åt vedbacken männen sin fritid fick ge.

I brännvinet sökte en del sig trösten,
och eländet stärkte med sjukdom sin post.
I bönhuset lyssnade andra till rösten,
som hugnade sökarens andliga kost.
Men visst fanns det mången, som nöjdes med dagen.
Han fick ju föda för knog och besvär.
Där gavs också lördag, då dans var i hagen
och solsken och grönska fördrev hans misär.

Så kommo hit utländska fackmän att lära
de svenske att maka porslin med finess.
för hantverket samlades stolthet och ära
i pjäser till kejsare, hov och nobless.

Serviser nu målades fint av konstnärer,
Scrafitto, majolika, jasper, fajans
gav bolaget rykte och fina affärer
och Old Gustavsberg dess ära och glans.

Nu slottet blev rustat, och lagårn och logen.
För folket blev också över en slant.
Och Klubben, kapellet, skolan och krogen
och Stenhusen blev på framgången pant.

I skråandans, ståndens och herrefolks anda
blev skillnad på yrken, på man och fason.
Den ena var fin och kunde ej blanda
med enklare falk sin förnäma person.

Men nyare tider med konjunkturer
och närmande, fjärmande världskontakt,
de rubbade hårt idyllens figurer,
där arbetets söner sent kände sin makt.

Snart kriserna kom av krig och elände,
då maten blev knapp och våldet tog ton.
Ur världen som brann man anade, kände
att räddningen fanns i kooperation.
Det gamla bruket med sekellång bana
till salu bjöds ut av en trött principal.
Och lösningen blev: Uppliva och dana
med hjälp genom hushållens sparkapital !
Här kan jag slut på mitt saltstänk bebåda.
Ty femton års gärning själv talar sitt språk.
Nog fattas här mycket, men det vi kan skåda
med rätta kan kallas en värdig epok.

LEKAREN
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Tackför
Gustavsbergaren
En röst förstummades i tidningskören
med detta år, vi skriver - 77
en lågmäld stämma, ganska ung ännu -
rätt lik en båt med ankarflagg i fören
och evighetssymbolen akterut,
samt GUSTAVSBERGAREN på babords sida -
den liknelsen kan halta så till vida
att båten sällan ville segla ut
från sin lokala plats vid Farstaviken.

Helt fast förankrad här vid denna strand
i ett gammalt Bruk med kända traditioner
från sextonhundratal, med brukdspatroner
som konungar i Lerans Samarkand.
Tröttar jag er - nå vi lämnar blomsterorden
och ger i klarspråk tidningens historia
från blyg begynnelse och stolt viktoria
till denna sista avskedssuck på jorden.

I mörkrets tid av våld och sorg och ve,
när kriget rasade kring hav och riken
då bildades en ring vid Farstaviken
av kunnigt folk, och nittonhundrafyrtitre
gav denna cirkel, kallad Forum ut
en helt lokal och ganska trevlig tidning
som snart slog an och nådde väntad spridning.

Detta hade knappast hänt förut
att lilla Gustavsberg haft eget "blad"
där var och en som önskade beskriva
sin tankes flykt i en och annan rad -
kunde denna konst med kraft bedriva.

Ett forum för debatt - en utsträckt hand -
ett dokument ur skärgårdens annaler -
lerans förädling - de gamles ritualer -
och yrkeskunnande vid Farsta strand.

Gustavsbergarens första redaktör
var Gustav Andersson och efter denne
rese bland porslinare, följde tvenne,
Johan Movinger och Oscar Lövgren,
pastorer, andens män med sinne för
tidens krav på kommunikation -
men bakom dessa fanns en skrivglad man,
Gösta Dahlberg och denna tidning fann
i honom sin förnämste tjänare - i tjugo år
och med mottot:
"Alltid roar eller retar det någon själ"
redigerade han strängt men väl,
skrev på prosa, rimmade lika gärna
denna Gustavsbergarens vittra stjärna.

De sista tio åren - helt i takt med tiden
fick Gustavsbergaren en kvinnlig redaktion

ca!fe som kämpat kärvt och gärna i den tron,
"<9rö'.as*att "om man gör så gott man kan" och lite till

så fyller man sitt mått och räddar samvetsfriden
och når 1978 sin pension
i samma ögonblick som Gustavsbergaren mötte
sin baneman när lågkonjukturskutan stötte
på ett okänt grund i Farstaviken ...
Tackför oss, ha det så bra önskar redaktionen, via

EDLA SOFIA
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Formar, 1,2 och 1,8 lit.
Stort, rejält gratinfat, 43 cm.
Till både varm och kall mat. Gryta med lock, 1,0 och 1,4 lit.

Kaffegods med kaffekanna,
sockerskål och gräddkanna.

Tegods med tekanna, sockerskål
och gräddkanna.

Dart till vardags och fest.
Dart stengodsservis är en ny fullträff av Stig Lind
berg. Skönhet, form och funktion i lika delar. Den
vackra dekoren, som ger porslinet liv, är målad för
hand precis på samma sätt som krukmakare gjort
i alla tider. Men för att fungera i vår moderna tid
ligger dekoren under en stark, skyddande glasyr.

Det betyder att du kan diska Dart i maskin. Du
kan också ha det i ugnen utan att det vare sig
blir fult eller spricker. Dart finns i hel servis om 22
delar och är VON-märkt S 555.

Dart är en helt ny servis från Gustavsberg. Just nu
håller vi på att leverera den till de flesta porslinsbu
tiker och varuhus. Vill du veta exakt var och när du
kan köpa Dart så ring eller skriv till oss.

Adressen är AB Gustavsberg, lnformationsavdel
ningen, 13400 Gustavsberg, tel 0766-391 00.

3 flata tallrikar från 27 till 19 cm i IGratinfat, 32 cm, och saladjär, Såskanna med lock, 0,8 lit.
diameter, 1 djup, diameter 19 cm. 23 cm. Till både varm och kall mat. Även lämplig till gryträtter.
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