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Ordf har ordet: 
Som ni kanske redan 
känner till har vårt för-
bund fått en ny ordfö-
rande, Jan-Henrik 
Sandberg även kallad 
”Henka”. Jan-Henrik 
kommer ju från vårt 
eget distrikt Gävle/
Dala och jag får lov att 
säga att det är en bra 
kille att ha att göra 
med. Som ny sekrete-
rare valdes Bengt Sjö-
holm. 

 sid 2  

Valet: 
I övrigt så tycks årets hö-
gersnurr inte bara ha rört 
om i riksdagsgrytan utan 
den godmodiga fen Fred-
rik tycks ha strött sitt 
dunkla trollpulver på 
många platser runt om i 
landets kommuner, även 
här i Norrtälje kommun 
där ju ändå förtrytelsen 
verkat mer flagrant än i 
riket. För här får man 
dras med länets högsta 
skatt, bland de högsta hy-
rorna i landet, en veklig 
tillväxt och en uschlig 
ekonomi överlag.  

Sid 10  

KONGRESSNUMMER 

Här syns avdelning 68:s ledamöter under 
kongressen som i år hölls i Göteborg. 

 
Sid 4-8 
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Ordföranden 
har ordet 
Hoppas ni har haft det bra i sommar och kunnat 
unnat er en smula av det vackra vädret som varit. 
Nu går vi mot höst och mörkare tider igen. Som-
maren har på det fackliga stadiet varit relativt 
lugn och detta är ett tecken på att även ni har haft 
det lugnt.  
   Under början av augusti hade vi besök av för-
bundsstyrelseledamoten Carina Magnusson-
Fernlund som var runt och hörde vad vi hade för 
önskemål inför höstens avtals-
rörelse sammanfattningen från 
den dagen finns att läsa på an-
nan sida i denna tidning . 
   Under hösten har en utred-
ning pågått om en inlämnad 
brutalt övergrepp på en av 
Hallsta pappersbruks anställda 
vakter. Vi från pappers avd 68 
framförde att det är oaccepta-
belt beteende som vi alla bör 
hjälpas åt att stävja. Dock upp-
dagades det att det inte fanns 
någon trovärdighet i det inträf-
fade. Därför är polisutredning-
en nedlagd. Detta är ett Oac-
ceptabelt handlande i mina 
ögon. Många misstänkta samt 
en enorm ryktesspridning sätts 
igång på helt ogrundade påstå-
enden.  
   Höstens fackliga aktiviteter inleddes väldigt ti-
digt redan i början av september i form av Pap-
pers kongress som ägde rum mellan den 1-3/9 
Under denna kongress blev 2/3 av vårt verkstäl-
lande utskott (VU) utbytt. Som ni kanske redan 
känner till har vi fått en ny ordförande, Jan-
Henrik Sandberg även kallad ”Henka”. Jan-
Henrik kommer ju från vårt eget distrikt Gävle/
Dala och jag får lov att säga att det är en bra kille 
att ha att göra med. Som ny sekreterare valdes 
Bengt Sjöholm.  
   Bengt är även han en bra kille med bakgrunden 
förbundets studieansvarige, vilket medför att vi 
tappar en god kompetens inom detta område, 
men jag är övertygad om att vi kommer att an-

ställa en lika skicklig inom studiesidan (Pappers 
har en förmåga att finna bra kompetenser i de re-
kryteringar man gör) För våran del fick vi med 
Ulla Strandbergh till valberedare för vårt distrikt 
samt att Patrik Hedenström blev ersättare i löne-
nämnden Det är alltid kul att avd 68 får vara re-
presenterade i dessa forum, man känner sig stolt 
när avdelningen är representerad i någon form så, 
Ulla och Patrik, lycka till i dessa roller! Mer om 

kongressen på annan sida i 
detta nummer”.  
   Den 19- september skul-
le Ingemar Göransson be-
sökt våra kontaktombud 
som en final av årets sats-
ning på "Uppdraget – det 
fackliga löftet” som vi job-
bat med under hela 2006. 
Tyvärr blev detta inställt 
på grund av sjukdom. 
   Vi kommer även att bör-
ja jobba med vår lokala lö-
nerevision under hösten. 
Så fram med idéer om vad 
som skulle kunna tas upp 
på dessa träffar. Ta upp 
med era respektive kon-
taktombud så för de frå-
gorna med sig till träffar-

na. 
 
Glöm valet! Jag hoppas trots allt att ni 
nyttjat er rättighet att gå och avlägga var-
sin röst. Vi får se hur vi tacklar många 
frågor som kommer att uppstå med en al-
liansledd regering. Många tuffa stunder 
och frågor kan vi befara kommer att upp-
stå redan nu. Vi får låta tiden se! Fast 
glöm nu för den skull inte valet som jag 
sa i inledningen, det är faktiskt nu det ge-
digna arbetet med detta val börjar. Det är 
ju val år 2010 om jag inte räknat fel. 

Joakim Eriksson 

Vi kommer även 
att börja jobba 

med vår lokala lönere-
vision under hösten. Så 
fram med idéer om vad 
som skulle kunna tas 
upp på dessa träffar. Ta 
upp med era respektive 
kontaktombud så för de 
frågorna med sig till 
träffarna. 
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Krönika 
Erik Jansson 

Funderingar om föränd-
ringar. 
 
Hoppas att 68-an håller på sina radikala traditio-
ner inför kommande avtalsförhandlingar och 
inte går arbetsköparna till mötes i deras förvänt-
ningar om inga eller små löneökningar.  
   Nu när de två största politiska partierna Sveri-
ge betecknar sig som arbetarpartier bör det väl 
vara ett enastående tillfälle att öka underbetalda 
arbetares löner så klyftorna i samhället minskar i 
stället för att öka som de gjort de senaste åren. 
 
För övrigt anser jag att alla fackförbund i 
grunden borde ändra en lönepolitik som efter 
hundra års prövotid inte väsentligt förbättrat ar-
betarnas situation. 
   Bland annat bör övertidsersättningar i form av 
pengar ifrågasättas då de i hög grad bidrar till 
ojämlikhet och arbetslöshet. I stället bör övertid 

ersättas med kompledighet. – Exempelvis en tim-
mes övertid kompenseras med två timmars ledig-
het. 
   Övertid har, tillsammans med obekväm arbets-
tid, blivit eftertraktade företeelser för många av 
dagens löntagare och det är en utveckling som på 
intet vis främjar solidaritet och jämställdhet. 
 
Dessutom bör det fackliga samarbetet över 
gränserna bli betydligt intensivare. Det är nöd-
vändigt i ett marknadsstyrt förenat Europa som 
med stor framgång spelar ut ländernas arbetare 
mot varandra i syfte att sänka deras löner. 
   68-an var en av de avdelningar i Sverige som 
kämpade i hård motvind för internationellt fack-
ligt samarbete redan på 1920-talet. 

Erik Jansson 
 

Robert 
Nyberg 
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Kongressen 

Pappers kongress 2006  
 
Pappers genomförde sin 22:a ordinarie kongress 
den 1-3 september. Då samlades närmare 200 
ombud från hela landet för att ta ställning till tre 
rapporter, stadgar, motioner och välja förbunds-
styrelse. Pappers stadgar ska peka ut riktningen 
för hur vi stärker oss organisatoriskt som för-
bund och riktlinjerna för hur vi ska behandla 
Pappers framtida lönepolitik. 
 
Kongressens huvudsakliga mål var annars att ta upp när-
ingspolitiken i ett europeiskt och globalt perspektiv, efter-
som strukturen på den svenska pappers- och massaindu-
strin bygger på två viktiga förutsättningar; god tillgång på 
långfibrer och på el till priser som är låga i jämförelse med 
de flesta konkurrerande länder.  
   Genom de tre offentliga seminarier som genomfördes 
togs det fasta på följande teman: ”En annan väg – Pappers 
historia” med blickar mot framtiden, ”Investera i Sveri-
ge?” om näringsklimatet i vårt land i globaliseringens ti-
devarv, ”Kollektivavtalet nu och i framtiden”, alltid intres-
sant, inte minst med tanke på debatten under senare år och 
i synnerhet med tanke på att Alliansen vann nyss genom-
fört riksdagsval.  
   Framtiden för med sig både hot och möjligheter, ska 

Sverige kunna fortsätta att konkurrera framgångsrikt inom 
massa- och pappersindustrin gäller det att vässa politiken 
på en rad områden. Det handlar bland annat om råvaruför-
sörjningen, energipolitiken, miljöpolitiken och transporter. 
Här ska kursen läggas fast för de kommande åren.  
 
Sune Ekbåge 
Förbundsordföranden Sune Ekbåge gjorde en genomgång 
av utvecklingen i branschen och blickade framåt. Han kon-
staterade att med en klok näringspolitik så kan vi se med 
tillförsikt på framtiden i massa- och pappersindustrin. Ek-
båge uppmanade vidare till bättre energipolitik genom att 
säga ”låt de fina formuleringarna bli verklighet”. Uppma-
ningen gällde formuleringarna i socialdemokraternas val-
manifest om bra villkor för basindustrin och då naturligtvis 
särskilt massa-och pappersindustrin. På många företag har 
dagens elpriser och osäkerheten om utvecklingen lagt en 
död mans hand över investeringarna, förutom investeringar 
i energiutvinning, konstaterade Pappers ordförande. 
   Han pekade på flera orsaker till de snabbt ökande priser-
na på el; kostnaden för utsläppsrätter, bristande konkurrens 
på elmarknaden, för liten produktionskapacitet. 
   – Det är orsaker som energipolitiken till mycket liten del 
försöker lösa. I praktiken råder ett förbud att investera i 
lönsam elproduktion. 
   På en normal marknad skulle hugade investerare flockas 
för att ta del av vinsterna, enligt Sune Ekbåge. 
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Kongressen 
   – Men de enda investeringar som tillåts är de som är 
olönsamma eller kräver subventioner som vindkraft och 
biobaserade värmekraftverk. Lönsam elproduktion som ny 
kärnkraft är förbjuden. Detta innebär en fortsatt garanti för 
fortsatt höga vinster och höga bonusar till cheferna på 
Vattenfall, Eon och Fortum, konstaterade Ekbåge.  
   Annars märktes att kongressen var mitt under en hektisk 
valspurt.– Högeralliansens valmanifest visar att man är 
rörande eniga om att krossa facket, sa Sune Ekbåge. Att 
den borgerliga alliansen skulle vara löntagarnas bästa  
vänner avfärdade han helt. 
   – Moderatledaren Reinfeldt åker land och rike runt och 
säger att han älskar kollektivavtalen. Tittar man på den 
politik han står bakom, är detta ren lögn. 
   – Deras planer på att förändra reglerna för F-skattesedel 
innebär i verkligheten att en arbetsgivare kan sparka sin 
personal ena dagen för att ta dem tillbaka nästa dag som 
egna företagare. 
   Sune Ekbåge berörde också den pågående strukturella 
omvandlingen i branschen och krävde bättre villkor för att 
underlätta omställningen för den enskilde som drabbas. 
   Han tog upp internationaliseringen och faran i att lönta-
gare ställs mot löntagare som i fallet Trollhättan - Rüssel-
heim.– Detta pekar på nödvändigheten att utveckla det 
gränsöverskridande fackliga samarbetet på alla nivåer, 
sade han och pekade på fjolårets kraftfulla sympatiåtgär-
der med finska Pappers när de mötte en arbetsgivare på 
offensiven. Sune Ekbåge kommenterade även den inflam-
merade Vaxholmskonflikten. 
– Vår uppfattning är självklar, jobb som görs i Sverige ska 
ske till svenska löner. 
Och han menade att det också borde ligga i arbetsgivarnas 
intresse att värna om konkurrens på lika villkor. 
  
Statsminister Göran Persson 
Öppningsdagen 1/9 talade statsminister Göran Persson. 
Anförande belyste skiljelinjerna i svensk politik inför va-
let. När Göran Persson kom in på den pågående valrörel-
sen gick han till hårt angrepp på den borgerliga alliansen, 
för dess förslag inom arbetsmarknadspolitiken: 
   – Nu när vi tagit Sverige ur en av historiens värsta eko-
nomiska kriserna, då vill borgarna rikta ett av de hårdaste 
slagen någonsin mot facket. 
   – Detta är tydligen tacken för att fackföreningsrörelsen 
varit med och tagit Sverige ur krisen. Den borgerliga alli-
ansens politik är ren och skär klasspolitik, sa Göran Pers-
son.  
   Göran Persson pressade även Vattenfall under sitt tal. 
Han uttryckte klart och tydligt att statliga Vattenfall inte 
ska privatiseras och att elpriserna ska hållas på konkur-
renskraftiga nivåer. Han fick ett par "passningar" från av-
gående ordförande Sune Ekbåge: 
   – Regeringen måste ta krafttag mot elpriserna. Svensk 
pappers- och massaindustri klarar inte dagens höga priser. 

Och statsministern svarade: 
   – Så länge staten äger Vattenfall till hundra procent har 
vi som ägare möjlighet att sätta press på företaget. Vi är 
mycket tydliga från ägarens sida. Om Vattenfall inte för-
stått den signalen från regeringen så ska vi säga till dom 
igen. 
   – Men den borgerliga alliansen vill sälja ut delar av 
Vattenfall och då frånhänder vi oss möjligheten att påver-
ka. Då kommer elpriserna garanterat att drivas upp, sa 
Göran Persson och han talade sig varm för den svenska 
basindustrin, som han menade då och då döms ut av olika 
experter: 
   –Basindustrin har verkligen inte spelat ut sin roll. Den 
kommer att fortsätta vara mycket viktig för sysselsätt-
ningen i landet. Och självklart är det viktigt att basindu-
strin har bra villkor när det gäller energiförsörjningen. 
 
Wanja Lundby-Wedin 
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tydliggjorde ock-
så på ett medryckande sätt arbetarrörelsens linje. Ett 
maktskifte i valet den 17 september skulle allvarligt för-
svåra den kommande avtalsrörelsen, sa Lundby-Wedin. 
   – Den borgerliga alliansen påstår att de gillar kollektiv-
avtal, men de vet egentligen inte vad kollektivavtal inne-
bär. De är oerhört okunniga i den här och många andra 
frågor kring arbetsmarknaden. 
   – Den svenska modellen innebär att vi har ansvarsta-
gande parter på arbetsmarknaden. Det är så vi lyckats kla-
ra lönebildningen med höjda reallöner, fortsatt hög sys-
selsättning och en rättvis fördelning, sa LO-ordföranden. 
I och med att centerledaren Maud Olofsson profilerat sig 
med flera förslag på arbetsmarknadens område har hon 
också blivit något av LO:s huvudfiende på den borgerliga 
kanten: 
   – Maud Olofsson har skrivit brev till LO och övriga 
parter på arbetsmarknaden och bjudit in till överläggning-
ar efter valet. Hon anser tydligen att valet redan är avgjort 
och att hon ska bli ansvarig för arbetsmarknadsfrågorna. 
Hon vill acceptera att utländsk arbetskraft kommer hit 
och jobbar för lägre löner. Hon vill urholka arbetsrätten 
för ungdomar och säger att det är bättre med en fot inne 
på arbetsmarknaden än två utanför. Men varför vill hon 
inte låta ungdomarna ha båda fötterna inne, undrade 
Wanja Lundby-Wedin. 
   Centerledaren Maud Olofsson har uppenbarligen sålt 
skinnet innan björnen är skjuten. Hon vill ha ett nytt Salt-
sjöbadsavtal, det är alldeles uppenbart att hon vill försva-
ga facket, sa Wanja Lundby-Wedin. 
   – Nej, vi inom fackföreningsrörelsen betackar oss verk-
ligen för den borgerliga alliansens syn på den svenska 
modellen, med ensidiga förbättringar för arbetsgivarna 
och stora försvagningar av facket, sa LO-ordföranden.  
 

(Forts. nästa sid.) 
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Kongressen 
Övriga beslut som togs och resul-
tat av kongressen var följande: 
Pappers valde enhälligt ett nytt verkställande utskott, VU, 

vid sin kongress i Göteborg. Till ny ordförande efter Sune 
Ekbåge valdes Jan-Henrik ”Henka” Sandberg, 47 år från 
Gävle. 
   Jan-Henrik Sandberg har sedan någon månad arbetat 
som förhandlingsombudsman på förbundskontoret. Han 
var tidigare i fyra år ordförande i avdelning 3 Karskär vid 
Korsnäs. 
   –Att vara ordförande i Pappers är något alldeles oerhört 
fint. Ett djupt och viktigt förtroende som jag ska förvalta 
efter bästa förmåga, sa Henka. - Vi har en spännande tid 
framför oss. Framöver går vi in i en tuff avtalsrörelse där 
vi inte kommer att spara någon möda för att nå ett bra re-
sultat för Pappers medlemmar, slog Jan-Henrik Sandberg 
fast i sitt tacktal. 
   Till ny förbundssekreterare valdes Bengt Sjöholm, tidi-
gare förbundets studieombudsman. 
Robert Lundberg omvaldes som förbundskassör. 
   Tre nya ledamöter valdes till styrelsen, Mikael Lilja, 
Ordförande i avd 89 Rottneros och Pelle Eriksson, Ordf. i  
avd 43 Frövifors samt Nils-Erik Andersson, Ordf. i avd 9, 
Värö. 
   Från Hallsta valdes Ulla Strandbergh till ledamot i val-
beredningen och Patrik Hedenström till ersättare i löne-
nämnden.  
   Avd. 68 hade också lagt fem motioner till kongressen. 
Av dessa fick fyra stycken bifall.  
Annars uppstod nog den ivrigaste debatten runt en ev. för-
ändring av den så kallade ändamålsparagrafen, där försö-
ket att införa feminism i Pappers stadgar misslyckades. 
Majoriteten av ombuden i Göteborg röstade nämligen nej 
till förslaget som kom från avdelningarna i Grycksbo och 
Iggesund. De vill att Pappers ska jobba för en samhällsför-
ändring på bla. feministiskt grundval.  
   Det var bara 39 ombud som sa ja. 108 röstade nej.  
   Pappers öppnar för andra fack. 

   Pappers kongress sa ja till att undersöka möjligheten till 
ett fördjupat samarbete med andra förbund. Beslutspunk-
ten om "att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
samarbete med ett eller flera andra industriförbund - inom 
ramen för ett självständigt Pappers". Bakgrunden till sam-
arbetsfunderingarna är att Pappers krymper år från år. Vid 
årets början räknade Pappers med att tappa 1 125 med-
lemmar under året genom rationaliseringar, alternativt 
nedläggningar runt om i landet. Medlemstappet påverkar 
förbundets ekonomi och i förlängningen servicen till 
medlemmarna. Därför togs också ett beslut om att under-
skottet fram till 2010 ska minska till högst tre procent av 
förbundets balanserade kapital. Det innebär besparingar 
på i storleksordningen cirka tio miljoner kronor. 
   Men det finns också det som skiljer pappers från andra 
organisationer och som förhoppningsvis kommer att göra 
att medlemmar fortsätter att välja oss och det är naturligt-
vis Pappers organisationsstruktur med en avdelning på 
varje arbetsplats. Robert Lundberg, förbundskassör, slog 
fast att det viktigaste för Pappers var just den platta orga-
nisationen och närheten till medlemmarna. 
   – Därför är det viktigt att hålla fast vid en fabrik, en av-
delning, det är så att säga vårt signum.  
   Övriga beslutspunkter i rapporten var att kongressen 
ställde sig bakom det så kallade LO-paketet.  
   Det innebär att LO-paketet införs som en obligatorisk 
förbundsförsäkring för alla aktiva medlemmar från och 
med första januari 2007. Bakgrunden är ett uppdrag från 
LO-kongressen 2004. LO har tillsammans med Folksam 
tagit fram en gemensam försäkringslösning, lika för alla 
medlemmar. Försäkringspaketet innehåller kollektiv hem-
försäkring fritidsförsäkring, barn-gruppliv och komplette-
rings-TGL. Försäkringen innebär att förbundets totala 
kostnader ökar, men samtidigt att de totala kostnaderna 
(förbund plus avdelning) blir lägre. Och den innebär även 
att alla förbundets medlemmar omfattas av försäkrings-
skyddet. På så sätt åstadkoms såväl en förbättring som en 
besparing. 
   Kongressen beslutade även att kommande förbundsmö-
te ska ges mandat att göra nödvändiga förändringar i 
medlemsavgiftssystemet om politiska beslut förändrar 
avgiften till a-kassan.  
   Slutligen utverkade kongressen tre offentliga uttalan-
den, om energipolitiken, om strukturförändringar i massa 
och pappersindustrin och ett uttalande om vikten av en 
löntagarregering. 
   Nästa kongress hålls om fyra år, valåret 2010.  

AL 
 

Fundersam kongressledamot 
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Kongressen 
Seminarium 

Rapport från seminarium 
om kollektivavtalet nu och i 
framtiden. 
 
Panelen: 
Moderator: Ingvar Persson ledarskribent Af-
tonbladet 
Matts Jutterström              Ombudsman Pappers 
Hans Karlsson                  Arbetslivsminister 
Erland Olausson               Avtalssekreterare LO 
Torgny Johansson             Ordförande i Byggettan 
Anna Ekström                   Ordförande SACO 
  
 
Hans Karlsson 
Organisationsgraden är väsentlig och då lätt att 
försvara avtalen , men vi får inte förslappas så den 
sjunker. Borgarna vill försämra den kartell som 
ligger bakom att hålla lönen och löntagarna uppe i 
fackföreningsrörelsen. Borgarna vill sänka A-
kassenivån. Borgarna ger sig på LAS om dem 
kommer till makten efter valet samt att de vill 
göra F-skattsedeln mer lätttillgänglig. De vill göra 
arbetstagarna till egna företagare. Detta är ett jät-
tehot mot kollektivavtalen då lönerna lätt kan 
dumpas till väldigt låga nivåer. 
 
Anna Ekström 
Låtsas att kollektivavtalen ej finns. Vi skulle ändå 
ha många regler i arbetslivet. Så är situationen i 
många andra länder men istället för kollektivavtal 
är avtalen upphöjda till lag. Kollektivavtalen är 
dock bättre när förhållandena kräver det, det är lätt 
att ändra kollektivavtal. 
   Lagar kan ändras men det beror ofta på vilken 
regeringsmajoritet man har. Kollektivavtalen bör 
frikopplas helt från lagstyrning. 
 
Erland Olausson 
Arbetsgivarna vill självklart ha kollektivavtal. 
Kollektivavtal innebär arbetsfred. Att Svenskt 
Näringsliv vill försämra arbetsrätten på 28 punkter 
är inte hotet för kollektivavtalen utan deras vilja 

att försvaga arbetarrörelsen. 
 
Torgny Johansson 
Informerade om vad som hände i Vaxholmskon-
flikten, ”Laval Partner”. Det finns en oro för vad 
som egentligen kommer att sägas i EG domstolen. 
Avtalet visade sig ge de lettiska arbetarna 30-35:-/
timme. Detta trots att Vaxholms kommunstyrelse 
vid upphandlingen sagt att SVENSKA kollektiv-
avtal skulle gälla. 15 blockader/konflikter lägger 
Byggnads varsel på varje år och ca 5 gäller då ut-
ländska företag. 
 
Sammanfattning 
Om man nu skall försöka sig på en sammanfatt-
ning och komma till någon slags slutsats av semi-
nariet så kan väl säga att: 
   Arbetsmarknadens parter utrustade med en sta-
dig portion sunt bondförnuft och en vilja att kom-
ma överens vore det bäst lämpade för att sluta av-
tal utan inblandning av något lagbeslutande organ, 
då man tillsammans bäst känner till de villkor som 
råder i den bransch man verkar inom. 

Joakim Eriksson 
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Kongressen 
Seminarium 

Näringspolitik i ett europe-
iskt perspektiv 
 
Medverkande: 
Christer Ågren     Sverigechef Stora Enso 
Jan Åström             Koncernchef SCA 
Lars Johansson (s)  Ledamot i näringsutskottet 
Henry Ohlsson        Professor, Uppsala universitet 
Christer Larsson     Förbundskontoret 
Mikael Sterbäck     Förbundskontoret 
Henric Borgström  Moderator (mötesledare) 
 
Debatten i stora drag: 
 
Christer Ågren Stora Enso: 
Vi har idag ca. 8500 medarbetare ligger på en in-
venteringsnivå på ca 7,5 miljarder per år och som 
det ser ut idag så planeras inga nyinvesteringar i 
Sverige och detta beror på energipriserna på el.  
 
Vi gör av med ca. 3,5% av Sveriges totala energi-
konsumtion av el. Trots detta har vi inte kunna 
teckna ett marknadskraftigt avtal med Vattenfall. 
Vi konkurerar även om råvaran med energisektorn 
som får subventioner för att elda den. Detta gör att 
det inte är konkurrans på lika villkor om råvaran. 
Det kan inte vara meningen att vi ska elda upp det 
vi kan förädla och ge importintäkter.  
 

Lars Johansson (S): 
Sen 1994 har elkonsumtionen minskat med 33% 
och samtidigt har produktionen ökat med 70%. Vi 
beräknar att vindkraften kommer att bidra med en 
ökning av ca: 10Twh per 10 års period. Vi exporte-
rade 7-8Twh förra året. Vi har inga kapacitet pro-
blem av el. Vi håller på med en strukturomvandling 
med en löpande dialog. Skulle vi släppa igenom 
kortsiktiga investeringar skulle de hämma teknikut-
vecklingen. Vi subventionerar även torv för kraft-
värme och jordbruksodlad energiskog.  
 
Jan Åström Koncernchef SCA: 
Ser man i ett europeiskt perspektiv så saknas det el 
energi. Vi har en misshandlad energimarknad här i 
Sverige och detta ser vi resultatet av.  
 
Lars Johansson (S): 
Vi arbetar för att sänka elpriset genom Vattenfall. 
Vi avreglerade el markanden för 10 år sen. Vi upp-
manar även den elintensiva industrin att teckna 
långtidskontrakt för att säkerställa energipriserna 
för dem. Det förs även diskussioner om att dela upp 
börsen till två börser, en för kärnkrafts el och vat-
tenkrafts el. Den andra för de andra producenterna. 
Detta ligger på Regeringskansliet att utreda.  
 
   
                                                                                         TF 
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INFO 
Styrelseledamot i förbundet 
Sammanfattning av dagen med Carina 
Magnusson- Fernlund 
 
Hennes uppfattning om oss här på Hallsta 
var följande: 
- Klimatet och sammanhållningen här på Hallsta 
pappersbruk var mycket god . 
- Kännedomen i de fackliga frågorna var hög.  
- Mottagandet på de olika arbetsställena var 
mycket öppen och god. 
- Hög trivselfaktor på de olika avdelningarna. 
 
Sammanfattning av  Hallstas viktiga frå-
gor i avtalsrörelsen: 
- Man var rätt nöjd med dagens löneläge dock 
skulle höjning ske årligen, skillnad mellan Dag/
skift märktes dock en viss skillnad i denna frå-
ga .Lite spretande runt de olika avdelningarna an-
gående om hela lönekakan ,skulle utläggas gene-
rellt och skippa de lokala potterna. Dock fanns en 
viss majoritet för att bibehålla de lokala potterna. 
 
- Utbyggnad av ATK: Denna fråga fanns en klar 

enighet runt hela 
bruket att så skulle 
ske.  Om det var 
svårt att få ut ATK 
ledighet .Det var 
lite olika runt om i 
fabriken, vissa av-
delningar hade 
stora problem med 
detta under semes-
terperioderna. 
 
- Samt ett axplock 
bestående av Stup-
stock införes 

igen ,Satsning på höjning av grundlöner, Låglö-
nesatsning, Semester, Pensioner mm. 
 
- Pensioner diskuterades ganska flitigt på många 
håll bl.a. så lyftes frågan om att kanske införa nå-
got form av spann mellan 63-67 år och den fast-

ställda pensionsåldern kvar-
står vid 65år. Men att redan 
vid 63 års ålder skulle utta-
gande av pension kunna gö-
ras, även att valbarhet är som 
idag att man kan fortsätta till 
67 år. Dock måste ersätt-
ningsfrågor kunna lö-
sas,detta är en rättvisefråga. 
 
Hon frågade även om 

man tänkt att gå och rösta: 
- Dom flesta hade tänkt gå och rösta men diskus-
sion uppstod på många håll om vad de skulle rösta 
på då det var dåligt med bra kandidater tyckte de. 
Efter diskussioner framkom att de flesta skulle vil-
ja få fram fler kandidater från arbetsgolvet för det 
var ”här” som den egentliga kunskapen i frågor 
som är viktiga för oss finns. 
 
Med andra ord ett positivt och glädjande 
omdöme för oss här på Hallsta Pappers-
bruk 

Joakim Eriksson 
 

Dom flesta 
hade tänkt 
gå och rös-

ta men diskussion 
uppstod på många 
håll om vad de 
skulle rösta på då 
det var dåligt med 
bra kandidater 
tyckte de.  
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Valet 
”Vägvalet” -06 
 
Den 17:e september gick Sverige till val. Ett 
val som sades skulle bli en rysare, ett val som 
skulle handla om synen på vilket samhälle vi 
ska ha. Valet skulle stå mellan två tydliga al-
ternativ: 
 
Ett samhälle som sades skulle ge vidgade klassklyftor 
– eller ett solidariskt välfärdssamhälle där ingen läm-
nas ensam. 
   Moderaterna lanserade sig som det nya arbetarparti-
et. Ett strategiskt rådigt drag eftersom den gamla väl-
kända högerpolitiken egentligen aldrig fallit i särskilt 
god jord ute i landets stugor. 
   Ett mindre taktiskt drag gjorde Göran Persson när 
han vid ett tillfälle under tidig valrörelse ställde pro-
gnosen att arbetslösheten inte skulle bli någon 
viktig fråga i valrörelsen, troligen med extra 
råg i ryggen, stärkt av landets mycket goda 
tillväxt och att jobben då strömmade till. Utta-
landet tolkades av många väljare som om att 
det inte var viktigt att göra något åt proble-
met. GP missade sedan inte vid något tillfälle 
i debatterna att påtala för folket och Alliansen 
att det är arbetslösheten man ska knäcka, inte 
de arbetslösa. Kanske kom han på att det på 
valmanifestets första sida, i den första mening 
finns att läsa ”arbete åt alla är socialdemokra-
tins viktigaste mål”. 
   LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin gav från sin 
flank Maud Olofsson en bredsida för hennes röstfis-
kandet i det mörkblå vattnet och uttalandet om att det 
var bättre att ha ”en fot inne på arbetsmarknaden än två 
utanför”.  
   – Varför ska man inte få ha BÅDA fötterna innanför, 
sa Wanja, och funderade över varför Centern ville stäl-
la alla på arbetsmarknaden under 26 år utanför lag och 
ordning. 
   Hur som helst så slutade sen valnatten med att laget 
med de blåblånånting-färgade tröjorna, ”Allians för 
Sverige” skåpade hem folkets röster. I det förlorande 
Röd-gröna laget tycktes den gröna falangen ändå jubla 
lika mycket som de blåblå eftersom man tidigare tyck-
tes ha stirrat fyraprocentsspärren i vitögat men istället 
upptäckte att man travat på uppåt i talen. Persson kon-
staterade samtidigt att han snart skulle få dra igång 
motorsågen på sitt Torp. 
   Några som inte fick smaka på motorsågen den här 

gången var Moderaterna som tack vare reinfeldtmeto-
den fräste iväg som en katt med senap någonstans, 
ända in i Rosenbad med en duktig, dryg elvaprocentig 
ökning. 
   I övrigt så tycks årets högersnurr inte bara ha rört om 
i riksdagsgrytan utan den godmodiga fen Fredrik tycks 
ha strött sitt dunkla trollpulver på många platser runt 
om i landets kommuner, även här i Norrtälje kommun 
där ju ändå förtrytelsen verkat mer flagrant än i riket. 
För här får man dras med länets högsta skatt, bland de 
högsta hyrorna i landet, en veklig tillväxt och en usch-
lig ekonomi överlag.  
   Någon större tvekan råder egentligen inte om att en 
alltför dåsig, borgerligt förd kommunpolitik under 
många sömndruckna år har bäddat säck för invånarna i 
Roslagen. I riket röstade väljarna på något som kalla-
des ”det nya”. Vad hände i Norrtälje? Här är ju allt det 
gamla kvar, fast nu med skillnaden att det blir ännu lite 

mer av det gamla! Fast när Fredriks trolldom 
nådde ända upp till de norra kommundelarna 
så verkade den ha härsknat en aning för här 
hade människorna själva härsknat till på den 
misshushållning och ignorans som de under 
många år blivit bjudna på med armbågen. 
   I Länet förekom också en för oss i den störs-
ta kommunen, en nästan bortglömd folkom-
röstning, den om trängsel/miljöavgifterna i 
Stockholm. Det låter stort med en folkomröst-
ning, men frågan är hur betydelsefulla de är? 

Förvisso bara rådgivande, inte sällan svårtolkade, och 
ofta går det slutliga resultatet på tvärs med hur folket 
röstat. Rörigt blev det även denna gång, både att tolka 
resultatet och själva förfarandet vid röstningen. Stock-
holms stad röstade ja. Av de 25 kommunerna i länet 
var 14 röstberättigade (inte Norrtälje) och de röstade 
övervägande nej. Där ligger bollen. Riksdagen avgör 
vilket man tar mest hänsyn till. 
Någon uttryckte det så här: 
   –Det är vi i stan som borde bestämma över den luft 
vi andas. Om man bjuder hem någon till sej så vill jag 
bestämma om de får röka eller inte. Inte ska väl gäster-
na få rösta om det. 
   Tänkvärda ord förvisso. Hur det slutar med alla väg-
val lär väl framtiden utvisa. 

AL  
 

Hur som 
helst så slu-

tade sen valnat-
ten med att laget 
med de blåblå-
nånting-färgade 
tröjorna, ”Allians 
för Sverige” skå-
pade hem folkets 
röster.  
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ÄPPLET              
Information från 
studiekommittén 

Studier – ett ljus i  
höstmörkret 
 
När det nordiska höstmörkret sluter sig allt tätare 
omkring oss behöver vi något att pigga upp oss 
med. Det kan vara ett nytt klädesplagg, en ny mö-
bel, en ny frisyr, unna sig en brakmiddag eller nå-
got annat som lyser upp tillvaron 
för ett ögonblick. Vad du än väl-
jer så är du säkert värd det. Här 
skall du få ett tips till – ett riktigt 
höjdartips: 
   Bjud dig själv på en ut-
bildning, en kompetensut-
veckling! 
 
 
När detta skrivs så har studieupp-
sökeriet pågått i en dryg vecka 
och när du läser detta så är upp-
sökeriet på fabriken antagligen 
avslutat eller på upphällningen. 
Men deppa inte för det – än finns 
chansen! Ta den!! Anmäl dig till 
en studiecirkel i något ämne som 
intresserar dig – tala med dina 
arbetskamrater eller grannar och vänner, kom 
överens om något ämne som verkar roligt. Anmäl 
er!! 
 
 
Matlagning eller dans. Språk eller data. Naviga-
tion för dig som vill kunna framföra din båt på ett 
säkert sätt. Om du inte vill åka båt så gå en kurs 
om vinkunskap ombord på s/s Norrtelje. Jägarexa-
men om du har dåligt med kött i frysen. Svetsning, 
teckenspråk eller träsnideri. Vi har en ny bok som 
handlar om ”feminismen” som ideologi. Bara välj 
eller hitta på något eget. 
   Varför inte gå en cirkel om Roslagens industri-
historia (Hallsta, Herräng, Skebo, Ortala, Edsbro 
mfl).  
 
Kanske vill du gå en grundkurs i arbetsmiljö eller 

en facklig medlemsutbildning. En ungdomskurs 
om du är upp till 30? 
 
Hör av dig om du har frågor – till Roger tel 26952 
eller Ulrika tel 26390. 
 
FiP I och FiP II 

Den 31 oktober startar vi en egen 
grundkurs för förtroendevalda i Pap-
pers (FiP). 
   Kursen pågår fram till 28 februari 
och kursledare är Anders Lidén och 
Roger Berglund. 
   Under kursens gång blir det med-
verkan av utomstående och till den 
första träffen är f d förbundssekrete-
raren Bengt Hallberg inbjuden. 
   För de förtroendevalda som redan 
gått FiP I men ännu inte gått FiP II 
ges en ny möjlighet på Brunnsvik 
(Ludvika) i oktober. Steg 1 går 25-
27/10 och steg 2 genomförs 15-
17/11. Passa på att fullfölja din fack-
liga grundutbildning. Samåkning från 
Hallstavik. 
 
Medlemsrabatt 

Styrelsen för avd 68 har beslutat att höja taket för 
vår subvention till ABF:s fritidscirklar till 450 kr. 
Se där – ännu ett skäl att anmäla sig till en cirkel.  
 
Möten i höst 
Förbundet har sin årliga studieorganisatörskonfe-
rens på Skåvsjöholm den 17-18 oktober. 
   LO-distriktet i Stockholm har sin studiekonfe-
rens den 8 november. 
   ABF Norrtälje håller sitt traditionella höstmöte 
på Folkets Hus i Norrtälje 15 nov och som vanligt 
kommer vi att träffa ABF Norrtälje och diskutera 
deras framtid vid våra återkommande kvartalsmö-
ten. 

Roger Berglund 
 

Matlagning 
eller dans. 

Språk eller data. 
Navigation för dig 
som vill kunna 
framföra din båt på 
ett säkert sätt. Om 
du inte vill åka båt 
så gå en kurs om 
vinkunskap om-
bord på s/s Norr-
telje.  
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Intervju med Sigrid Jonth 
 
– Jag föddes 2 mars 1909 i Bennebol. Vi 
var en syskonskara på 2 bröder och 4 systrar, jag 
var näst yngst. Vid 14-års ålder så fick jag mitt 
första arbete i Alunda med att sköta grisar, hästar 
och kor. Arbetstiden var från kl. 05.00-22.00, för 
det hade jag 20 kr/månad. Blev biten av hästen, 
men som tur hade jag en tjock stickad tröja, så det 
enda som blev var ett stort blåmärke efter tänder-
na. Det var rena slavarbetet. Jag vågade inte berät-
ta för mina föräldrar hur förhållandet var, men ef-
ter ett år så slutade jag. 
   Jag flyttade till Hallstavik 1925 när jag var 16 
år, för att jag hade släktingar här. Då arbetade jag 
bl.a. på Utsikten och på Röda stugan med att ser-
vera. Arbetade även som hembiträde åt familjen 
Lindvalls. Då hade jag en lön på 40 kr/månad. 
   Jag träffade Gunnar genom min kusin, för vi var 
ett gäng som höll ihop. Vi träffades alla ibland på 
Utsikten, där vi fikade. Sedan gick vi ibland på 
bio. Ibland var vi alla ungdomar hem till Gunnars 
föräldrar. En påsk så var vårt gäng hem till Spor-
res, vi fick ägg så då gjorde vi äggtoddys. Vårat 
gäng hade ett gemensamt intresse det var teater.  
   Vid 18-års ålder så flyttade jag till Stockholm 
och arbetade som hembiträde på Grevemagnega-
tan 16 i 2 år. De som jag arbetade hos var rädd om 
mig, så man fick förhållningsorder när man vara 
ute och gick i Stockholm. Att jag inte fick stanna 
och titta i skyltfönster när man var ensam, för då 
kunde det komma fram hallickar. 
 
Det jag kom ihåg under ungdomstiden var hur 
roligt det var på idrottsfesterna som hölls då, fyr-
verkeriet i augusti var helt fantastiskt. Jag ställde 
upp en gång som en kul grej i ett stafettlag, det var 
med Joel Wikström, han var aktiv och en ung kille 
som hette Zacke Hurtig. Vi kom 2:a.  
   Gunnar och jag förlovade oss 1928, sedan giftes 
vi oss 1929. Då blev jag hemmafru, med allt vad 
det innebar. Vår första bostad blev på Östgötavä-
gen 2, granne med mina svärföräldrar. Det var inte 
lätt för Gunnar att arbeta nattskift och bo i en liten 

bostad. När vi hade vänner på besök och han hade 
arbetat natt så fick han sova i köket bäst det gick, 
vi andra fick smyga på tå hela tiden. Eftersom 
Gunnar jobbade som valsslipare, så sa han till sin 
chef Klinga om att kunna få en större bostad. Efter 
ett tag (1951) så kunde vi flytta till Tyskavägen 2. 
Jag fick gå med mat till Gunnar på bruket för de 
hade inga kokmöjligheter i början, men sedan fick 
de en kokplatta. Valsslipen låg då i nuvarande PM 
2:s källare. (Red. Anm.) 
   När den stora branden på fabriken skedde på 30-
talet, då fick Gunnar arbeta varje dag från januari 
till april, med vanlig betalning. Under krigsåren så 
var arbetstiden 3 dagars vecka.  
   Gunnar och jag var även med i en sångkör, vi 
var ca. 30 st. Det som jag kom ihåg mest under 
den tiden var att vi varje sista april gick fackeltåg 
från skolan till Utsiktens trappa där vid stod och 
sjöng. De sista åren vi höll på fick vi istället 
sjunga vid kyrkan, då stod vi i slänten vid klock-
stapeln. År 1939 splittrades vi pga. att dirigenten 
flyttade, då hade vi hållit på i ca. 10 år, vi hade 
haft en väldigt bra sammanhållning. 
   När Gunnar gick i pension den 1 november 1965 
så flyttade vi till Gamlebovägen 3 A, det var jag 
glad för, för det fanns så mycket råttor i källaren 
där vi bodde.  
   Bruket ville att Gunnar skulle arbeta längre, men 
han gick i pension när han blev 67 år. De menade 
att han hade bara några år kvar för att få guld-
klocka, den fick man då man varit anställd i 50 år. 

Intervju 
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Gunnar sa ”Jag har redan en klocka”.  
   Pension var inte mycket på den tiden, han fick 
450 kr/månad, då var hyra på 200 kr/månad. Vi 
tänkte inte på att man kunde ha sökt för hustru- 
eller bostadstillägg, men vi klara-
de oss. 
   Jag och Gunnar hade hand om 
bangolfen, den låg vid Gulfmack-
en (nuvarande OKQ8). 
Den tog vi hand om från 1965 och 
många år framåt (ca. 25 år), det 
gjorde vi ideellt. 
    Jag fick även hjälpa till hos 
mina svärföräldrar när de blev 
gamla, då bodde de i Tulka. Jag 
hjälpte till med vår och höststäd-
ning, tvättade, bakade. Fick även 
hjälpa mina föräldrar som bodde 
kvar i Bennebol. När jag skulle åka dit fick jag ta 
mjölkbilen, var där i 2 veckor åt gången, sedan var 
det att passa mjölkbilen igen när jag skulle hem. 
 
Gunnar var aldrig sjuk, när han dog vid köks-
bordet vid 94-års ålder, så hade han inga medici-
ner. 
   Jag har bl.a. varit med i Lottorna, den lokala fö-
reningen bildades i Hallstavik 1939 när kriget bröt 
ut. Började i hemvärnet som sjukvårdare, sedan 
blev jag  kontrakterad som förplägnadslotta. En 
del gubbar man fick bespisa var griniga för att 
kaffet var för svagt men det fanns ju inte så myck-
et under kriget. Blev även A-lotta i det militära, 
men vid 55 års ålder fick man inte vara med läng-
re. Som lotta fick man ställa upp på alla möjliga 
aktiviteter som hände i Hallstavik. Bl.a. Häverö-
trampen och vid nattorienteringen på 5-dagars. Då 
kokade jag och en till ägg och gjorde risgrynsgröt 
till alla. Vi började kl. 4 på morgonen, så frukos-
ten blev klar i tid. Vi hade även tävlingar i orien-
tering inom lottorna. 
   Det jag har tyckt om att göra är att handarbeta, 
sticka, virka och brodera. Men det börjar ju bli lite 
jobbare nu pga. ögonen. 
   Är medlem i Röda Korset, det har jag varit se-
dan 1934. Är även med i Häverö Socialdemokra-

terna, var först medlem i Kvinnoklubben sedan 
30-talet, men den lades ner på 
1980-talet. 
   När jag var 72 år fick jag en lättare stroke. Blev 

inlagd en natt på Norrtälje sjukhus, 
dagen efter fick jag några tabletter 
med hem. Fick även kontrollera 
blodtrycket en tid.  
Det jag blev mest orolig för var att 
jag inte skulle kunna handarbeta, 
men som tur var blev jag frisk 
igen. 
   Gunnar och jag fick aldrig några 
barn, men jag har en stor släkt. På 
midsommaraftonen så var vi 30 st. 
som träffades, där var vi bland an-
nat 4 generationer. 
 

Intervjuare Ulla Strandbergh och  
Ulrika Enlund 

Intervju 
(forts) 

Nytt  
försäkringspaket 

 
På Pappers kongress 
togs beslut om ett nytt 

försäkringspaket. 
Direkt när vi får den färdi-
ga informationen från för-
bundet kommer vi att gå 
ut med den via våra för-

säkringsrådgivare. 
TF 

 

Fick även hjälpa 
mina föräldrar 
som bodde kvar i 

Bennebol. När jag skul-
le åka dit fick jag ta 
mjölkbilen, var där i 2 
veckor åt gången, se-
dan var det att passa 
mjölkbilen igen när jag 
skulle hem. 



14 

Arbetsmiljörapport septem-
ber -06. 
 
Olycksfall:  
Vi har haft många skador under sommaren, så vi 
har i dagsläget 10 olycksfall och som ni kommer 
ihåg så har vi 14 olycksfall som mål i år. Vi be-
höver inte nå 14 olyckor det är bättre om vi ham-
nar under. 
   Men trenden är att vi minskar kraftigt från 2005 
då hade vi 20 olycksfall. Vi har också tittat på vad 
vi har för typ av skador och här ser vi att vi måste 
bli bättre på att hålla ordning på arbetsplatserna, 
skador som vi har är: trampat på slangar och ska-
dat sig, samt att vi har oljespill där man har halkat 
och skadat sig. Vi har också skador där man inte 
har använt rätta verktyg eller hjälpmedel. 
   Nollolycksfallen har ökat sen förra året här har 
vi en förklaring till att många skrev tillbud istället 
för skada, så verkligheten var att vi hade ca 90 
nollskador förra året men statistiken visade bara 
48 nollskador.  
   Hittills i år så har vi 57 nollskador så trenden är 
ändå åt rätt håll. 
Tillbud har vi 129 och det är mindre än förra året, 
men här så är det inte så viktigt att vi skall ner 
med rapporterade tillbud för vi ska jobba förebyg-
gande med att på sikt minska skadorna. Så skriv 
och rapportera alla tillbud. 
 
Projekt:  
Nya hylskapen är nu i gång och man håller på att 
utbilda personalen för fullt nu under hösten, ty 
projektet blev försenat ca två månader. 
   I sliperiet fungerar skivfilterprojektet bra och 
personalen får vara delaktiga. 
   Järnvägslossningsplats av massaved vid skrot-
gården, är nu i gång och problem med delaktighet 
i projektet har arbetsgivaren lovat att så ska man 
inte driva projekt. Är man med i projekt så ska 
alla i projektet känna delaktighet och få informa-
tion. 
Vi har flera rehabiliteringsärenden, så här finns 
det mycket att göra. Det behövs bla utbildning av 

chefer, arbetsledare och skyddsombud. I-dagsläget 
så har vi ingen statistik för dem som är långtids-
sjuka men vi jobbar på och hoppas att vi kan pre-
sentera lite statistik i januari -07.  
 

Taisto Hautala 
 

 
JÄGARSKOLAN 

Hösten 2006   
Ett samarbete mellan ABF Norrtälje och Hallsta-

viks Jaktskytteklubb 

 
Grundkurs inkl högvilt 36 studietim-

mar: 1400 kr 
Studiematerial: 500 kr 

(Medlemmar i Avd 68 har subventionerade priser!) 
Kostnad för skjutövningar tillkommer. 

 
Kursort: Hallstavik      

Start under november 
Ledare: Jonny Lundin: 070-715 69 90  

Anmälan: Direkt till ledaren 
 

Sista anmälningsdatum 31 oktober! 
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KULTUR 
Hallsta pappersbruk mellan 
pärmarna 
 
I år har den svenska litteraturfloden beri-
kats med åtminstone två böcker som helt 
eller delvis handlar om Hallsta Pappers-
bruk. 
 
Först ut av dessa var förre länsantikvarien Jan-
Bertil Schnells bok ”Skog, malm och vatten” 
med underrubriken 400 års industrihistoria i 
Roslagen. Boken premiärvisades vid en pressrele-
ase på Pythagoras industrimuseum den 7 juni. 
   Den industrihistoria som här avses börjar med 
gruvorna och järnbruken i Roslagen. 
Äldst av dessa är Skebo hytta (med rötter i 1400-
talet) samt Ortala bruk och gruvorna i Kugg-
vassängen. Gruvbrytningen där började 1574 och 
malmen fördes till Ortala för bearbetning vid hyt-
tan där. Kuggvassen är det äldre namnet för Herr-
äng.  
   Edsbro masugn uppfördes under 1670-talet och 
var knuten till Skebo på samma sätt som Herräng 
och Ortala. 
   Ett kapitel (14 sidor) berättar om Hallsta pap-
persbruks tillblivelse och utveckling. 
   Ännu hösten 1912 var det oklart var bruket 
skulle byggas. De alternativ som var på tapeten 
var; Lidingö, Djursholm (där bor ägaren idag), 
Stäket, Enköping och Hallsta. Att valet föll på 
Hallsta by berodde bl a på Vattenfalls nya anlägg-
ning i Älvkarleby, tillgången på sötvatten och en 
djuphamn samt närheten till skogen i Uppland. 
   Boken innehåller kanske inga nyheter för den 
som tidigare läst på om roslagens historia men är 
ändå en trevlig sammanställning över helheten 
(även om allt inte fått rum). 
   Boken är vackert tryckt på Holmen Ideal Volu-
me 100 g som företaget skänkt till utgivningen 
och är rikligt illustrerad med fotografier. Som ut-
givare står Norrtälje kommun. 
   Det är vår förhoppning från avdelning 68 att 
denna bok skall kunna fungera som underlag för 
studiecirklar kring vår lokala industrihistoria. 

Anmälan och förfrågningar 
kan ske till undertecknad eller Ulrika. 
 
Den andra boken, som egentligen är en av-
handling i bättre förpackning, är författad av två 
kvinnor, Helena Lundgren och Lena Knutson 
Udd och heter helt enkelt ”Hallsta Papperbruk”. 
   Boken, som är i liggande format, är på 182 si-
dor och tryckt av ABA Kopiering i Stockholm. 
Även här har Hallsta Pappersbruk bidragit till att 
göra utgivningen möjlig. 
   Boken är som sagt ett examensarbete i 
’Kvalificerad Yrkesutbildning i Byggnads- och 
Industriminnesvård’ och är rikligt illustrerad med 
fotografier och ritningar från Holmen-arkivet 
men även med författarnas egna bilder och Hele-

nas skisser, vilket ytterli-
gare sätter piff på anrätt-
ningen. Möjligen kan 
man tycka att färgbilder-
na har en alltför kraftig 
färgexponering så att bil-
derna mångdubbelt över-
träffar verkligheten. 
   Författarna skildrar 
brukets historia fram till 

idag och bland rubrikerna finns t ex 
Hamnen, Vedhantering-barkhus och huggeri, Sli-
periet, Sulfitfabriken, Pappersbruket, Transporter 
och transportanordningar. Slutet av boken inne-
håller författarnas egen fotodokumentation med 
förklarande texter.  
   Allra sist tar Helena och Lena upp den känsliga 
frågan om bevarande kontra utveckling och be-
skriver konflikten mellan att slå vakt om ett riks-
intresse (bl a rödvillorna) och att ha en fortsatt  
levande brukskultur med en industri som kan 
hänga med i konkurrensen. En inte okomplicerad 
fråga som snart kommer upp till prövning. 
   Boken är ett viktigt och välkommet bidrag till 
Holmens och Hallstaviks historia. 

Roger Berglund 
 

Författarna skild-
rar brukets histo-
ria fram till idag 
och bland rubri-
kerna finns t ex 

Hamnen, Vedhan-
tering-barkhus 
och huggeri... 
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Prestige  
( anseende, inflytande, ära ) 
Av mänskliga egenskaper är prestige den sämsta 
egenskapen.  
Den dödar, lemlästar och skadar utan att tillföra 
något.  
Den har varken en början eller ett slut. 

Tommy Falk   
 

 
Från saga och dröm till 
verklighet… 
 
 
Just nu blåset det mörkblå vindar genom ri-
ket. Men om vi inte tror ett endaste dugg på den 
tillträdande Reinfeldt och hans hov är tillräckligt 
många och har nära till dom uppriktiga pojkarna 
och flickorna inom oss vågar säja och se hur 
nakna dom tre kejsarna och kejsarinnan egentli-
gen är, då är det inte omöjligt att dessa mörkblå 
stormvindar bedarrar fortare än vi kan ana. Men 
det krävs vårt eget mod och kraft.  
   Eller sist och slutligen: Som allas vår Astrid 
Lindgren uttrycker sej i sin och Georg Riedels: 
Idas Sommarvisa” från ljudspåret till Emilfilm i 
mitt barndomsland: ”Du ska inte tro det blir 
sommar ifall inte nån sätter fart….” 
 
Vårt sommarprojekt börjar när vi vill. Varför 
inte här och nu?  
 

Erik Asteving 
 

Ocensurerat 

Vitsippa, fyrklöver, 
blåklint MMMMMM 

BN 

Robert Nyberg 
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Den dumkloka människan. 
Det som alltid har utmärkt människan som art, är 
att den för djurvärlden höga intelligensen alltid 
har parats med en förvånande stor dumhet. 
   Det finns ganska många exempel på detta, både 
i modern tid och längre tillbaks i historien. Här 
skall jag endast nämna några: 
   På 1100-talet levde en munk 
som troligen lyckades flyga enligt 
principen "tyngre än luft". Hans 
tanke var att göra som fåglarna, 
det vill säga flaxa med de vingar 
han tillverkat av tyg och ribbor. 
Väl uppe i luften (han hoppade 
från ett torn) blev han dock så pa-
ralyserad att han glömde flaxa, 
med den påföljd att han lyckades 
glidflyga en ganska lång sträcka. 
Tyvärr hade han inte tränat in nå-
gon landningsteknik, vilket fick 
till följd att han blev förlamad res-
ten av sitt långa liv. Han skyllde olyckshändelsen 
på en komet som var synlig vid tiden för flyg-
äventyret!! Det tog mänskligheten ytterligare 700 
år (!) att fatta att glidflygning är den teknik som 
är möjlig för människan, med eller utan motor.    
   När jag ändå är inne på ämnet flyg: Arlanda 
flygplats bytte för en del år sedan ut sina bagage-
vagnar mot en ny modell med en ny utformning 
på handtagen. Då var det någon som började dra 
vagnen bakom sig istället för att skjuta den fram-
för sig som man alltid gjort med den äldre model-
len. Tillvägagångssättet spred sig som en farsot. 
Tidningsartiklar gjorde gällande att de nya mo-
dellerna innebar en ökad stöldrisk när resenärerna 
nu hade sämre uppsikt över bagaget. Många anli-
tade en medresenär att gå bakom vagnen som 
vakt. Några skrev insändare och klagade på den 
nya modellen. Ytterst få fortsatte att skjuta baga-
gevagnarna framför sig som tidigare, trots att det 
gick alldeles utmärkt och borde vara den mest in-
telligenta lösningen på det onödiga problemet.  
   Om en buss, särskilt en skolbuss, ramlar ner i 
diket eller krockar, brukar alltid frågan om säker-
hetsbälten i bussar aktualiseras. Och bälten är sä-

kert bra särskilt vid stjälpningsolyckor. Men ännu 
bättre vore om alla säten, utom chaufförens, vän-
des helt om så att passagerarna åkte med ryggen i 
färdriktningen. Invändningen brukar då vara att 
det är onaturligt att åka baklänges, vilket är helt 
riktigt; det finns inget "naturligt" att förflytta sig i 

100 km/tim med hjälp av en inredd 
plåtlåda. Men om man prompt skall 
göra det, är det intelligentare att 
göra det med ryggstödet som buffert 
(och gärna fastspänd med ett bälte). 
   Ett fjärde exempel är den besyn-
nerliga ordningen att ställa om 
klockan två gånger om året: För att 
få ljusare kvällar under sommar-
halvåret (i praktiken i april och sep-
tember) har man infört något man 
kallar ”sommartid”. Nu är det emel-
lertid så att om våren blir kvällarna 
ljusare oavsett inställningen på 
klockan.  
   Det är nämligen ett astronomiskt 

fenomen som har med jordaxelns lutning att göra. 
Och att "ställa tillbaks" klockan i oktober har jag 
överhuvudtaget aldrig hört någon motivering till. 
Kanske är det för att vi skall komma ihåg att 
"ställa tillbaks" trädgårdsmöblerna till vinterförva-
ring? 
   Fortsättning kanske följer? 

BN 
 

 
 
Det tog mänsklighe-
ten ytterligare 700 
år (!) att fatta att 
glidflygning är den 
teknik som är möj-
lig för människan, 
med eller utan mo-
tor.    

Mera ocensurerat 
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BRUKSTANKAR FRÅN OCH PÅ PM 12… 
(I skarven mellan två skift…) 
 
(Jag har här försökt att bruka och att uttrycka mina tankar på ett för mej alldeles nytt 
sätt till fotografier tagna av Annika Hernehult. 
Håll till godo! 

Erik Asteving) 

Bildreportage 

 
 

BESÖKSTID 1. 
Ulla från Häsovården 
samtalar med två her-
rar.Och den lekamligt 
större av dom två är 

inte olik undertecknad. 
Han är i likhet med Ulla 
på besök på skiftlag 6. 

ETIKETTS-
BROTTNING 

Johanna och Bo 
brottas med etiket-
terna medan Leif 

har tagit ett stadigt 
tag i kvasten.  

Löspapper väntar 
förmodligen. 
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EN KVINNA I SEP-
TEMBERSILUETT... 
Hon, en kvinna som här 
helt saknar namn döljer 
sitt ansikte i en septem-
bersiluett. 

HANDKRAFT. 
Två behandskade händer 
som är redo till nya spets-

fyndigheter. BESÖKSTID 2. 
En liten rörelse från K.T.H. ser hur 

det kämpas med pappret. 

PÅTRÄDAREN. 
Här har jag trätt på mitt or-
dinarie skiftlag: skiftlag 2. 

Och här drar jag in en pap-
persspets. 

 
Tack för den här gången! 

Erik Asteving. 
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HUMOR  

ORDLISTA 
(Hämtad från nätet) 
 
Muskel - När möss vänslas  
Balsam - Han hade svårt att värja sej mot alla 
kvinnor på tillställningarna, för han dansade så bra  
Porträtt - Ingemar Stenmark åkte oftast så  
Bigott - Annat ord för honung  
Frambringa - Den ultimata motsatsen till rump-
stek  
Bastant - Fruntimret som tillsammans med trum-
misen utgör rytmsektionen  
Hovmästare - Förra året vanns titeln på 12 skod-
da hästar på 1 timme  
Automat - Ett mycket tidigt ord för "bensin"  
Andas - Stendöd sjöfågel  
Russin - Långsamt avtagande onykterhet  
Bedöva - Måste blivande präster göra när det står 
"bön" på schemat  
Lagboken - Det reparatören tittar i när han/hon 
kört fast.  
Kalkyl - Isskåp, helt rensat från lustiga små mag-
neter.  
Leverera - Ja, våra lever.  
Muslim - Hmm nää......Karlssons klister för gna-
gare.  

Riskabel - Distributionsnät för kinesisk kom-
mersiell television.  
Fång - Brukar barnen funga på fkolavflutningen.  
Nötknäpparsviten - Lokalen där landets för-
nämsta psykiatriker håller sin årliga konferens. 
Flintastek - Skallig sydamerikansk indian. 
Konstapel - En samling plasttrattar placerade 
ovanpå varandra. 
Apelsin - När strömmen tar slut på aphuset på 
zoo. 
Havande - Drunknad sjöman som går igen. 
Målvakt - Speciellt utvald övervakningspersonal 
i skolbespisningen. 
Kamera - Den tidsålder när folk alltid var pryd-
liga i håret. 
Senil - Motsägelsefullt budskap på postförsän-
delse. 
Lösvikt - Fettvalkar 
Äppelpaj - En trasig Macintosh 
Rockvaktmästare - Folkparksanställd med hör-
selskador 
Fotbollsmål - Att vinna 

BN 
 

Robert Nyberg 
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MERA HUMOR  

 
Bonden och IT-konsulten. 
En bonde håller på och reparerar ett fårstängsel 
när en sprillans Porsche stannar till på vägen. 
   En kille i kritstrecksrandig kostym, Gucci-skor 
och Ray Ban-solglasögon sticker ut huvudet och 
ropar till bonden: 
   – Om jag kan säga hur många får du har gåen-
de innanför stängslet där, kan jag ta med mig ett 
av dem då? 
   –Det är OK för mig, svarar bonden efter en 
stund. 
   Killen tar fram sin bärbara dator och med hjälp 
av sin 3G-telefon kopplar han upp sig mot en 
NASA-sida på Internet. Han hämtar med hjälp 
av GPS den exakta positionen som han matar in 
i en NASA-satellit där fårhagen skannas in med 
en högupplösningskamera. 
   Med hjälp av ytterligare modern IT-teknologi, 
bland annat MS-SQL och Xircom, får han fram 
den exakta siffran på antalet djur i hagen. 
   – Du har exakt 1856 djur i hagen, säger han. 
   – Stämmer, svarar bonden, så du kan ta med 
dig ett av fåren. 
Killen går runt och väljer ut ett djur som han pu-
lar ner idet trånga bagageutrymmet i Porschen. 
   – Om jag kan gissa ditt yrke, får jag tillbaka 
fåret då? frågar Bonden. 
   Killen funderar ett tag men säger sen att det är 
OK. 
   – Du är något slags konsult, säger bonden. 
   – Det är riktigt, säger killen, hur kunde du gis-

sa det? 
   – Det var inte svårt, svarar bonden. Du kom hit 
oombedd. Du tog betalt för ett svar på en fråga 
jag inte ställt om något som jag redan visste. Du 
har dessutom ingen aning om den här branschen. 
Så var snäll och lämna tillbaka min Border Collie 
som du stängde in i bagageutrymmet på bilen. 

BN 
 

Robert Nyberg 
Stackars oss män 

När vi fönstershoppar, blir vi tvungna att kånka 
hem tunga fönster 

BN 
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I  mitten av augusti utsattes hamnen för ett över-
grepp av värsta slag. Någon tog sig in i vårt 

matrum efter arbetstidens slut, 
och tillgrep en för oss livsviktig 
attiralj. Vederbörande (se bild 
från bevakningskamera!) måste 
ha varit utrustad med ett special-
verktyg (s k skruvmejsel) då fö-
remålet, en väggfast kapsylöpp-
nare(se bild!), var monterad med två skruvar på en 
bröstpanel. Den som iakttagit kapsylöppnaren el-
ler någon skum person (se fantombild?) med 
skruvmejsel, kan vända sig till valfri personal i 
hamnen eller till närmaste polismyndighet. 
 

Personen som bevakningskameran 
fångade har onekligen vissa likheter 

med fantombilden. 

D et så kallade Hamnenprojektet är nu i full 
gång. Olika arbetsgrupper tittar på de fråge-

ställningar och problem som kom fram vid 
gruppmöten och stormötet i våras. 

Ä ntligen har den svagaste punkten i brukets 
yttre skydd proppats igen. De gamla manuel-

la järnvägsgrindarna har bytts ut mot moderna 
dito som manövreras från växelloket.  
   Strax före detta blev även den nya omlastnings-
platsen för ved klar. Den massaved som kommer 
hit på järnväg, lastas numera över på lastbilar 
väster om f d skrotgården. Hela detta projekt var 
mycket illa skött. 

N u kan även vi hamnarbetare få teknikertill-
lägg. I juni kom vi överens med företaget 

om vilka kriterier som skall gälla för detta. Ett 
tiotal personer uppfyller dessa kriterier.  

BN 

L astbilar, som lastar vid våra lastramper, 
skall inte längre kunna rulla framåt med 

risk för att trucken faller ner emellan lastkaj och 
bil. Där skall man nu montera fast förankrade, 
mekaniska stoppklotsar. En ljussignal kommer 
att visa när bilen är fixerad och det är riskfritt att 
köra ombord. Modernt och bra! 
 

Från kajkanten 
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Här kommer ett nytt korsord. Priser kommer 
som vanligt att lottas ut bland er som lämnar 
in lösningar till Avd. 68:s expedition. Höstkrysset 

1 2  3  4  5  6  7  

             

8           9  

             

10 11    12    13    

             

14       15      

             

16     17    18    

   B N         

19   20        21  

             

22         23    

Vågrätt. 
1.   Han med fugorna. 
4.   Omger älgjägare. 
8.   Pessimistiska. 
9.   Skydd. 
10. Vara i sitt…(trivas). 
12. Rannsakar. 
13. Tränar. 
14. Efterlängtad bland jägare. 
16. Kan ledningar vara. 
18. Osman. 
19. Åt. 
20. Något att hålla sig i. 
22. Inför varor. 
23. Positiv elektrod. 

Lodrätt.  
2.  Kvarlåtenskap. 
3.  Primater förr. 
4.  Något för Anticimex. 
5.  Gott till korv. 
6.  Kan man ålen. 
7.  Knatte, Fnatte och Tjatte. 
11. Stjärna med planeter. 
12. Även. 
15. Tickor och soppar. 
13. Begå brott. 
17. Halt. 
18. Obesådd åker. 
20. Övertygelse. 
21. På gaffel. 
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BAKSIDAN 

Redaktionen  

består av: 
Tommy Falk                 TF 
Joakim Eriksson           JE 
Börje Nordström          BN 
Annika Hernehult        AH 
Ulrika Enlund              UE 
Anders Lidén               AL 
Erik Asteving               EA 

L A S T R U M  T O N I C 
I  T  O  I  Å  Ä  O 
F R I S T A D  T E S I L 
T  G  T  S    V  O 
A G A  N Y O R D N I N G 
    E  M  R  S  N 
P R O G R A M M E R A R E 
O  P  O  A  V     
P L I S S E R A S  B R E 
I  N    D  K  R  T 
D R I V A  A P A N A G E 
O  O  P  N  L  S  R 
L Ä N S A  S O L S K E N 

LÖSNING 
SOMMARKRYSSET 

FOTOTÄVLING. 
 

För medlemmar i Pappers och Ledarna 
 

Tema: Pappersbruket idag 
1:a pris en digitalkamera. 

 
Regler: 
• Bilderna ska beskriva pappersbruket idag. 
• Högst 3 bilder per deltagare. 
• Bilderna ska lämnas i digitalform eller pap-

persform. 
• Bidraget måste lämnas in senast den 31 mars 

2007. 
• Inlämnat bidrag lämnas till Exp. avd 68.(Obs 

sänd dem inte med E-post ) 
• Informera närmaste ansvarig chef att ni deltar 

i tävlingen vid fotografering. 
• Fråga alltid dem ni fotograferar att de är villi-

ga att vara med på bild. 
• Avd 68 och Hallsta pappersbruk äger rätten 

till publicering av bilderna.  
 
Arrangör: Hallsta Pappersbruks stipendiefond. 
 
Vid frågor kontakta: 
Ingemar Rybing. Taisto Hautala. Tommy Falk  
 

Resultat månadens fråga på hemsidan: 
 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan? 
79 röster ATK 
73 röster Lön 

11 röster Arbetsmiljö 
163 Totalt. 


