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Hej!  
 
 
Här kommer det andra nyhetsbrevet kring projektet Kulturarv Gustavsberg!  
  
Den 17 augusti genomfördes den andra intervjun med Björn Alskog!  
Det är mycket värdefullt att göra en uppföljande intervju med samma 
intervjuperson efter en tid. Ofta har både intervjupersonen och jag tänkt vidare 
på vad som sas vid första intervjun och en andra intervju kan då bli en 
fördjupning och en komplettering som är väldigt givande.  
Andra besöket hos Björn blev just så, även om vi blev avbrutna ett par gånger 
på grund av besök, elsäkringsbyte och åskväder på ön. Inspelningen pausades 
och blev istället tre inspelade filer. Och det går ju bra det också!  
 
Den 23 augusti blev det en lunch hos Bengt och Gertrud Berglund!  
Den ingår på sätt och vis inte i projektet i sig då den var privat – det var ingen 
inspelad intervju – men som alltid med dem så kommer finfina tips och förslag 
kring intervjupersoner och intressanta berättelser om fabriken i olika tider. Så 
småningom bokar jag in intervju också med dem.  
 
Den 30 augusti genomfördes en första intervju med Kim Scharf!  
Kim Scharf, VD för Gustavsberg 1977-1982, är med sina 94 år (!) en fantastisk 
berättare med otrolig tillgång till sin minnesbank! Det var en fröjd att ta del av 
hans och hans frus, Iréne Bier, berättelser om livet och framför allt om hans tid 
som ledare för fabriken. Detta resulterade i 2,5 h inspelat material och många 
kloka ord om ledarskap och om produktionen vid fabriken under några svåra år 
i lågkonjunktur. Trots många timmar tillsammans (och mycket fikabröd) insåg vi 
båda att det finns plats för ytterligare en intervju senare i höst. Berättarglädjen 
är stor. 
 



Den 2 september genomfördes en första intervju med Marianne Preissler!  
Marianne, som ”bara” är 91 år, har med sina många olika roller vid fabriken 
väldigt mycket att bidra med i intervjuerna. Hon tog emot mig hemma i 
Gustavsberg (med fantastisk gulasch) och vi talade under många timmar, både 
med och utan att banda samtalet. Jag sitter nu och arbetar med 1h och 20 min 
inspelat material och förundras över all kunskap, kompetens och klokhet som 
ryms i denna fantastiska kvinna. Vårt långa samtal satte många saker i en viktig 
kontext, också vad gäller det fritidsliv och nöjesliv som fanns i Gustavsberg vid 
sidan av fabriksarbetet.  
Ytterligare en intervju med Marianne är inplanerad den 19 september.  
   
Intervju med Lisa Larson är på gång!  
Lisa Larson, 91 år nu på fredag, nyligen prisad och eftertraktad av journalister 
och gratulanter, har till min glädje tackat ja till en intervju. Hon har förslagit att 
vi kanske kan göra den ihop med Franco Nicolosi – vilket är en mycket fin idé. 
Jag ska nu kontakta honom och få till ett datum i närtid.  
 
Vad planeras och utförs den närmaste månaden?  
Nu pågår inbokningen av höstens samtal för fullt och intervjuer kommer att ske 
fortlöpande. Jag har prioritering på de lite äldre intervjupersonerna, men allt är 
relativt. Om du blir kontaktad behöver du inte känna dig ”gammal”, utan kan 
ha haft en roll som i sin tur kan berika kommande intervjuer med vissa 
grundfakta. Ibland bokar jag in via ”tema”, att fokus till exempel ligger på en 
del av fabrikens produktion, eller på ett socialt sammanhang runt fabriken. Det 
är en dynamisk, organisk projektform, där det ena ger det andra växelvis.  
Målet är att landa på cirka 30 intervjuer före januari månad. Men allt beror på 
hur lång tid det tar att förbereda, genomföra och bearbeta intervjuerna också, 
så det blir ett användbart arkivmaterial. Listan med intervjupersoner är nu 
uppe i cirka 50 personer. Några av dem kan samlas i gruppintervjuer.  
 
När kommer nyhetsbreven?  
Tanken är att nyhetsbreven sänds ut en gång i månaden. Däremellan kan det 
komma mer information, beroende på hur projektet fortskrider.  
 
Har du förslag eller idéer?  
Jag tar gärna emot förslag på intervjupersoner (informanter) eller idéer kring 
teman, frågor och ämnen. Och om du vill följa arbetet lite närmare eller har 
mer detaljerade frågor är det bara att kontakta mig. 
 
Allt gott hälsar Marika  


