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MED FLAGGAN I TOPP

Ordföranden har ordet:
”Vi kan konstatera att det var en jobbig tid
för oss alla. Det var tungt att träffa folk som
riskerade att förlora jobbet! Många av dem är
ungdomar som precis har startat ett nytt familjeliv. Man har sett tårar i ögonen och desperation. Trots detta visade man yrkesstolthet som inte beskådats på länge! Ni bevisade
att ni definitivt är värda att platsledningen
slår vakt om er!”
Sid 2

Gästkrönikör: Per Gustafsson
Wargön:
Vi som jobbar här kommer att försöka fira en
jul och nyårshelg på ett så gott sätt det går
under rådande omständigheter, samt komma
tillbaka på det nya året för utbildningsinsatser
som vi får berätta om en annan gång. Nu är
det dags för möte igen. Möten, möten, möten
och åter möten.
Sid 3

Medlemsavgiften höjs!
Förbundet har beslutat att höja medlemsavgiften från 0,8 till 0,9 procent.
Det innebär att, tillsammans med den lokala
avgiften på 0,3 procent, blir avgiften:
1,2 procent från första jan. 2009.

Glöm inte tandvårdschecken!
Se sista sidan!

Nu har PM2 tystnat. Men som bilden visar
gjorde den det med flaggan i topp: Den gick
med vinst in i det sista! (Bildreportage sid 12)

GOD JUL!

www.avd68.com
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Ordföranden
har ordet
Omstrukturering i Hallsta

S

nart är det dags att summera
detta år! 160 heltidstjänster
rationaliserade företaget bort
men inga anställda sades upp
under 2008. Den konstruktiva
dialogen med platsledningen resulterade till några kreativa lösningar som vi alla kunde glädjas åt. Avsatta medel utnyttjades optimalt. Avtalspensionen fick 70 anställda och 56
fick avgångsvederlag. Ca 35 anställda lämnade bruket
innan erbjudandena kom.
Vi kan konstatera att det var en jobbig tid för oss alla.
Det var tungt att träffa folk som riskerade att förlora jobbet! Många av dem är ungdomar som precis har startat ett
nytt familjeliv. Man har sett tårar i ögonen och desperation. Trots detta visade man yrkesstolthet som inte beskådats på länge! Ni bevisade att ni definitivt är värda att
platsledningen slår vakt om er!
Tyvärr, kan vi inte luta oss bakåt! Nästa år vill företaget
rationalisera bort 85 heltidstjänster! Uppgiften är tuff
även om vi kan tillgodoräkna oss de tio som reducerades
utöver 2008 års krav. Antalet kommer att minska ytterligare med hjälp av de nya erbjudandena, men det är svårt
att prognosera hur många som kommer att använda sig av
den nya möjligheten. Hoppas att jag kan informera er om
detta i början av nästa år.
Det är mindre än två veckor kvar till Julen! Vill gärna
tro på Tomten i den här stunden, eller varför inte på Tomtemor som i år kommer från Finland! Hon har sett hur
snälla och duktiga vi är! Snälla tomtemor här är min önskelista… Jag önskar oss mer än något annat att vi hittar
nya resurser och kreativa lösningar och inte säger upp
våra duktiga trotjänare under nästa år. Tomtemor brukar
vara snällare än Tomtefar så vem vet?

gör saken värre: man vägrar t.o.m. betala avlösningstiden
– tid när två skiftlag befinner sig samtidigt på golvet och
jobbar. Visserligen handlar det om några minuter dagligen men rätt ska vara rätt! Det är arbetstiden som inte
ingår i lönen. Braviken tillhör samma företag men där har
arbetsgivaren en annan åsikt. Där betalar man skiftavlösningen! Synd att det är på detta sätt!

PM 2 och DIP-en har tystnat.
Gamla tvåan rullar inte längre. Känns overkligt! I 50 år
har den varit ett andra hem för många av oss. Många roliga stunder hade den bevittnat. Mycket svett har den också
orsakat, men ändå, alla vi kommer att sakna den. Hoppas
att den blir såld och fortsätter livet någon annanstans!
DIP och PM2-s personal finns idag utspridda över hela
bruket. Nya kamrater hjälper dem att snabbare skaffa de
nya rutiner som underlättar livet på de nya avdelningarna.
Hoppas verkligen att alla hittar lugn och ro så småningom. All heder åt er som hjälper till i denna process.

Hallstanätverket.
När bruket aviserade rationaliseringen insåg många
Hallstaviksbor att det var dags att ta ortens framtid i egna
händer. Man bildade ett nätverk med inriktningen att med
egna, lokala krafter vända kris till tillväxt. Nätverket är
en informell organisation av alla – företag, föreningar,
myndigheter och enskilda – som vill hjälpa till att utveckla Hallstavik.
Vi ser Hallstavik som en oslipad diamant! Med den
förutsättningen öppnas en stor utvecklingspotential. Närheten till Stockholmsregionen, den vackra naturen och
industrigiganten Holmen är bara några av alla fördelar vi
har. Det enda som krävs är att vi, Hallstaborna, tror på
oss själva!

A-bruket
DA:s kartläggning av bruken visar att Hallsta bedöms
som ohotad arbetsplats, på tämligen lång sikt, med stark
framtidstro. Vi tillhör de så kallade A-bruken. Det kändes bra att läsa den konstateringen. Speciellt nu när branschen befinner sig i en dyster tid. Synd är bara att lönemässigt tillhör vi B-bruken. Vår ambition att klättra upp i
löneligan fann dock inget gehör hos företaget. Det som

Önskar Er alla en riktigt God Jul och Gott, Nytt År!
Aleksandar
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Gästkrönikör:
Per Gustafsson

Foto: Pieter Ten Hopen

Krönika

Åter till verkligheten: 13.e augusti var en svart dag
för alla oss i Wargön. Koncernstyrelsen tog ett beslut
att inleda MBL-förhandlingar kring en nedläggning
av bruket. Ingen ljusning på den ekonomiska sidan
gick att se, och investeringar för att bli lönsamma var
för stora och riskabla.
Ett intensivt förhandlingsarbete inleddes redan den
18:e samma månad. Efter ett antal sittningar och
stundtals hårda ord från båda sidor kunde vi den 2:e
september skriva på ett första grundavtal kring nedläggningen.
Det kändes vid det tillfället som gott om tid att i
lugn och ro reglera de ”småfrågor” som skulle dyka
upp längs vägen. Så fel man kan ha. Idag skriver vi
1:a december och vi är fortfarande vilsna om framtiden.

Wargöns Bruk
Måndag 1:a december. Vaknar vid 5-tiden och första
tanken som flyger i huvudet: Idag är det exakt två
veckor kvar till dagen STOPP.

Wargöns Bruk blev aktiebolag 1874. Redan flera år
tidigare hade det förekommit olika verksamheter på
ön som kallades Wargön. Det är en lång tradition av
industriverksamhet på samma plats. Generation efter
generation har funnit sin utkomst här på vår arbetsplats.
1873 startades den första pappersmaskinen här och
sedan dess har papper varit det som huvudsakligen
producerats hos oss. Fram till och med 1969 hette
företaget Wargöns AB.
Efter diverse turer med andra ägare så hamnade vi
under Holmens vingar i slutet av 1969.
Ett av de tunga skälen för Holmen att förvärva
Wargön var att vi producerade och helt dominerade
marknaden för telefonkatalogpapper i Europa. Lite
tragikomiskt kanske idag med de problem som PM
51 i Braviken har med avsättning för katalogpapper.
Frågan kanske belyser problemen Holmen haft och
har med att kunna förutse och på ett effektivt sätt
bemöta förändringar. I dagsläget känner vi ju till att
man i elfte timman tittar på produktsortiment som
bättre stämmer in på marknadens krav. (Kanske rent
av i tolfte timman?)

Precis som inledningen beskriver så är det idag 2
veckor kvar av produktion i Wargön. Oron och känslan av maktlöshet inför framtiden stiger bland medlemmarna. Omvärlden rasar, de sociala skyddsnäten
räcker inte till och det ser ut som att ett stort antal av
våra medlemmar tyvärr kommer att få lämna bruket
utan att ha ett nytt jobb som väntar på dem. Alla lågkonjunkturer vänder till slut, men det är en klen tröst
för oss just nu.
Under dagen och kvällen 15:e december är det
över. Maskinerna kommer att för sista gången rulla,
tystnaden och kylan smyga sig in i fabriken och
tränga undan produktionsljud och arbetsglädje.
Vi som jobbar här kommer att försöka fira en jul
och nyårshelg på ett så gott sätt det går under rådande omständigheter, samt komma tillbaka på det nya
året för utbildningsinsatser som vi får berätta om en
annan gång. Nu är det dags för möte igen. Möten,
möten, möten och åter möten.
Per Gustafsson
Ordförande Pappers Wargön

Vinterlås.
Du.
Nyckeln i
Ditt vinterlås inatt
Passar inte in
Därför att den är
En sommarnyckel egentligen.
Erik Asteving

Wargöns Bruk
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SKYDDSFRÅGOR

Skyddsorganisation:
Vi har varit på studiebesök till Ortviken och Iggesundsbruk i
Sundsvall.
Vi har kollat hur Pappers är organiserade i deras skyddsorganisation och vi kom fram till att Iggesunds organisation är
mycket bra.
Vi kommer att ha en partsammansatt grupp med företaget
och försöka komma överens om hur vi ska få in Pappers 68:ans
organisation med skyddsombud och huvudskyddsombud i den
nya skyddsorganisationen.

Arbetsmiljörapport
hösten -08

Dagliga tillsynen av truckar: Vi brister ofta med att göra
den dagliga tillsynen på våra truckar. Det händer även ofta att
den dagliga tillsynen görs men att kortet inte fylls i. Det viktiga
är att om det händer något under dagen, så är tillsynskortet
kvitto på att man har gjort den dagliga tillsynen. Inga andra
rutiner godkänns av arbetsledningen.

Olycksfallen: Vi har haft 18st hittills i år och kan vi hålla den
trenden så kommer vi att vara på samma nivå som förra året
(19st). Målet är högst 10st, så vi är långt ifrån målet och vi är
överens med företaget att krafttag behövs. Vi har tagit beslut i
skyddskommittén om handlingsplaner för att minska olycksfallen men organisationsförändringen har tagit mycket tid och det
har påverkat skyddsarbetet. Ordningsronderna är färre och beteendebaserade säkerhet har inte kommit igång och vi behöver
komma i gång överallt i bruket med yrkes konferenser där man
går igenom alla skydds- och arbetsinstruktioner.

Projekt:
EMB Rullhanteringsprojektet:
Projektet rullar på enligt tidsplanen. I dagsläget så har delar av
den nya utrustningen tagits i drift och de gamla hissarna samt
rullresarna och lagringsbanden i magasinet är bortrivna.
I och med idrifttagningen av den nya utrustningen så har den
gamla inmatningen från linje 1 till det gamla sorteringsbordet
fått en ny funktion och blivit utmatning från linje 3 till de nya
hissarna. Det som sker nu är förberedelse av fundament i magasinet för nästa fas i projektet, som innefattar den norra delen
av det nya sorteringsbordet, ny rullresare och ett nytt lagringsband i magasinet.
Vill ni veta mer om projektet så titta gärna in i Forumet på
Hallsta pappersbruks intranät. Sök sedan vidare på A projekt
och sedan nummer A-708 ”Breda rullar”.
Du hittar även en länk på O/D:s intranätssida till forumet.
Där hittar du även bilder om du klickar på den länken.
Rapporten fick jag av Mikael Holmberg HSO, har ni ytterligare frågor om projektet kan ni kontakta Mikael.

Nollolycksfallen: Vi har haft 84 skador utan sjukskrivningar
i år. Trenden är inte bra för förra året hade vi totalt 82 skador.
Så ta med dig som rutin att säkerhetsplanera innan du börjar
med ett specifikt jobb, det kan ta ett par minuter av tiden men
det kan spara mycket tid och man kanske slipper att göra illa
sig.
Tillbuden: 185tillbud har vi haft hittills i år och det är inte så
bra för det är nedåtgående trend. Vi har tittat på andra bruks
rapporteringar och dom som har ökat rapporteringen har också
minskat olycksfallen. Ortviken har ökat från ca 200 till ca 450
tillbud per år. Dom halverade olycksfallen från ca 20 till ca 10
per år med sjukskrivning som följd . Så vi tror att vi också kan
komma ner till högst 10 olycksfall per år och då är tillbudsrapportering ett mycket bra verktyg att använda.
Skulle man skriva ett tillbud per dag så är vi nära 400 och vi
tror på att det händer minst ett tillbud per dag. Är det så att man
inte vill skriva själv så kan arbetsledning eller skyddsombud
hjälpa till.

PM12:
Skivfilter:
Projektet råkade ut för lite leveransförseningar, men i övrigt
flöt det på ganska bra.
Det blev igångkörning som beräknat, trots förseningar, i slutet av september.
Igångkörningen gick bra och det nya skivfiltret verkar fungera som avsett.

Rehab & Hälsa:
Vi har varit på en utbildningsdag i Stockholm om rehabiliteringskedjan och det var mycket att sätta sig in i. Vi kommer att
behöva utbilda många i de här frågorna.
Vi kommer att sätta ihop, nästa år, en rehabiliteringskommitté för det kommer att behövas.
Nya regler har börjat gälla sen i somras och ytterligare regeländringar kommer att gälla från första januari -09. Är det någon som har frågor så hör av er till oss så ska vi hjälpa till och
försöka lösa problemen.
För tillfället så har vi 24st som är långtidssjuka.
När man är på väg tillbaka från än längre sjukskrivning så
ska man arbetsträna först och det är tänkt att man ska arbetsträna på sin egen arbetsplats i första hand. Hur länge man får arbetsträna är försäkringskassan med och bedömer.

Bok körningen:
Bokpapperstillverkningen på PM 12 går bra. Det finns förstås
en hel del problem att lösa, som t ex färgkalibreringen, men det
går framåt hela tiden. Provtryckningarna som gjorts visar ändå
på att pappret håller god kvalitet.
MER:
Åkc: Styrsystem Etapp1 är i slutfas, men lite försenat klart under vintern.
Och så har vi omorganisationen som också kommer att köras
i projektform, en hel del risk och konsekvensanalyser kommer
att göras under året.
Taisto Hautala
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ÄPPLET

Under nästa år kommer vi också att introducera en kortkurs (24 tim) i det fackliga löftet. Den är i skrivande stund inte klar
men kommer att behandla innehållet och betydelsen av ett kollektivavtal. Tanken är att nästa alla medlemmar ska ha möjlighet att gå den under eller i anslutning till arbetet.
/Studiekommittén
gm Roger Berglund

Information från
studiekommittén

Baktid och framtid på den fackliga studiefronten.
Studieuppsökeriet är avklarat för denna säsong och resultatet blev knappt 60 anmälningar. En nedgång mot tidigare men
under rådande förhållande ändå fullt acceptabelt.
Några kurser är i full gång eller t o m avslutade, t ex MiniBAM, grunddata och digitalt foto. Även i år fick vi ihop till en
cirkel i Roslagens industrihistoria – det är mycket glädjande.
Efter ett studiebesök på Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje
har kursen nu ett uppehåll över jul och har sin avslutning i januari.
Men det finns mer att glädja sig över. 8 ungdomar anmälde
sig till Pappers ungdomskurs i Avesta i november. En blev
tyvärr sjuk men övriga kom iväg. Vid hemkomsten meddelade
en del av ungdomarna att de var intresserade av att delta i och
starta upp ungdomsarbetet inom avdelning 68. Låter lovande –
vi återkommer med rapportering längre fram.
Styrelsen och HSO har genomgått steg 1 i en lokal kursledarutbildning – steg 2 kommer under våren.
Mikael Holmberg har gått den grundläggande försäkringsrådgivareutbildningen under november. Och huvudskyddsombuden har deltagit i en konferens om innebörden av den nya rehab
-kedjan.
Vi har fyra medlemmar som deltar i den fackligt-politiska
aftonskolan i Norrtälje. Dessa var även på ett seminarium om
främlingsfientlighet på Folkets Hus i Norrtälje.
Apropå främlingsfientlighet så har LO-distriktet i samarbete
med vissa fackavdelningar flera utbildningsseminarier kring
Sverigedemokraterna och deras ”politik”. Jaana Kuusisto deltog i ett i oktober och fler tjejer kommer att gå i februari. Hör
av er om det finns intresse!
Så över till vad som är att vänta i början av 2009:
Den nya ”Förbundskursen” (som ersätter FiP 1) genomförs i
Älvkarleby – steg 1 20-22 januari och steg 2 17-20 februari.
Alla som har ett fackligt uppdrag, stort som smått, och som inte
redan gått FiP har möjlighet att anmäla sig. Gör det snarast.

Ungdomskursen i Avesta.
På distriktets ungdomskurs i Avesta i november
deltog sju medlemmar från Hallstavik.

Ungdomskursen har genom åren lockat många
deltagare och blivit en institution inom Pappers
Gävle-Dala-distrikt och där vi bara från vårt bruk
har skickat över 50 deltagare de senaste 10 åren.
Vi frågade två av årets deltagare – Jenny Löfgren
(PM 3) och Mika Sällinen
(Underhåll Mer) vad dom
tyckte om ungdomskursen:
– ”Väldigt bra, kan rekommendera kursen till
alla” säger Mika
– ”Bra helhetsintryck”
svarar Jenny
På frågan om dom kan tänka sig att gå någon mer
facklig kurs är dom helt
överens
Mika
– ”Absolut” blir Jennys Sällinen
svar och Mikas svar blir
kort och gott ”Jepp”
Till sist frågar vi dem om de har någon uppfattning om vilken fråga som de tycker att avd 68 ska
jobba med just nu.
– ”Hallstaviks framtid, att behålla så många jobb
som möjligt” blir Mika Sällinens svar
och Jenny Löfgren är inne på samma linje
– ”Hur ska vi behålla de unga på bruket med alla
nedskärningar?” säger hon lite oroligt.
/Roger Berglund

Ungdomar upp till 30 kan anmäla sig till Fackets grunder i
Stockholm. Kursdatum är:
– 28-30 jan
– 25-27 februari
– 9-11 samt 25-27 mars
– 24-26 april (internat)
De fyra första kurserna är externat (sover hemma) medan det i
april är en kurs som man kan stanna kvar på hela tiden.
Övriga kurser på gång:
# Valberedningskurs 20-21 januari, Långholmen Stockholm
# Att informera och agitera 8-13 februari, Runö Åkersberga
# Företagsekonomi 8-13 februari, Runö
# Det svåra samtalet 9-12 februari, Runö
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nykterist och vegetarian och ledare för en radikal grupp i
Stockholm. I de kommunistiska idéerna såg han urkristendomen. Om han också svarade för den första svenska översättningen är dock inte belagt. Den första mer rättvisa översättningen svarade Axel Danielsson för 1866.
Första meningen i manifestet är klassiskt ”ett spöke grasserar
ute i Europa – kommunismens spöke”. Man förklarar i inledningen också bakgrunden till manifestets tillkomst – ”det är
hög tid, att kommunisterna offentligt för hela världen framlägger sin åskådning, sitt mål och sina tendenser och gentemot
spökhistorierna om kommunismen uppställa ett manifest från
partiet självt”.
”Hela samhällshistorien
har hittills varit en historia om klasstrider” skriver man vidare och det är
en av de centrala utgångspunkterna i samhällsanalysen. Författarna beskriver
bl a hur det moderna industrikapitalet tränger undan
den skråmässigt bedrivna
industrin. ”Men ständigt
växte marknaden, oupphörligt steg behoven. Även
manufakturen räckte icke
längre till. Då gjorde ångan
och maskinen revolution i
den industriella produkten.
I manufakturens ställe trädde den moderna storindustrin, i det industriella meFörsta upplagans försättsblad
delståndets ställe trädde de
industriella miljonärerna, cheferna för hela industriella arméer,
den moderna bourgeoisien”. ”Bourgeoisien har avklätt alla
verksamheter som förut betraktades med helig vördnad, deras
helgonskimmer. Hon har förvandlat läkaren, juristen, prästen,
skalden, vetenskapsmannen till sina betalda lönearbetare”.
”Bourgeoisien har under sitt knappt hundraåriga klassvälde skapat kolossalare produktionskrafter än alla föregående generationer tillsammans. Naturkrafternas underkuvande, maskinerna, kemins tillämpande på industrin och jordbruket, ångbåtarna, järnvägarna, de elektriska telegraferna, uppodlandet av hela världsdelar, floderna som gjorts farbara, hela, ur
marken framstampade befolkningar – vilket föregående århundrade anade, att sådana produktionskrafter slumrade i skötet av det samhälleliga arbetet?” frågar Marx och Engels.
Man fortsätter längre fram ”Varigenom övervinner bourgeoisien kriserna? Å ena sidan genom en tvungen tillintetgörelse av en mängd produktionskrafter, å andra sidan genom
erövringen av nya marknader och en grundligare utplundring
av de gamla. Varigenom alltså? Därigenom, att hon förbereder
mera omfattande och våldsamma kriser och minskar medlen till
krisernas avböjande”. Låter det aktuellt?
”Samma vapen, varmed bourgeoisien slog feodalismen till
marken, rikta sig nu mot bourgeoisien själv.
Men bourgeoisien har icke blott smitt de vapen, som ska bringa
henne döden, hon har även frambragt de män, som ska föra
dessa vapen – den moderna arbetarklassen, proletariatet”.
”Det väsentligaste villkoret för bourgeoisiens tillvaro och
välde är rikedomens hopande i händerna på enskilda, kapitalets
bildande och förökning. Villkoren för kapitalet är lönearbe-

IDEOLOGISKOLAN
Kommunistiska Manifestet –
Manifestens manifest.
Få böcker har låtit tala om sig och haft så stort inflytande på
historien som Kommunistiska Manifestet. Bibeln och kanske
Koranen, Charles Darwins ”Om arternas uppkomst” och ytterligare någon. Man kan förledas att tro att Manifestet, på
grund av dess betydelse, är ett mastodontverk av en tegelstens
storlek. Det är helt fel. Själva Manifestet är på ca 40 sidor,
dessutom brukar man hänga
på den ett eller ett par förord.
En av upplagorna jag har
(Oktoberförlaget, 1975) har
hela 6 förord. Apropå upplagor så ger en snabb sammanräkning vid handen att
Kommunistiska Manifestet
enbart i Sverige hittills har
utkommit i minst 48 olika
upplagor på minst 19 olika
förlag.
I år är det 160 år sedan
Kommunistiska Manifestet
gavs ut och 190 år sedan
Karl Marx föddes. Vi tar det
Karl Marx
från början.
Det var Kommunisternas Förbund (f d De rättfärdigas förbund) i London som 1847 gav uppdrag till Karl Marx och
Friedrich Engels (mer om dessa herrar i en senare artikel) att
författa ett politiskt manifest. Ordet ”kommunistiskt” bör man
inte haka upp sig på. Före 1917 hade ordet en annan innebörd.
Överhuvudtaget måste manifestet läsas utifrån den historiska
situation som rådde vid mitten av 1800-talet.
Det betyder att många av de hänvisningar till dåtidens sociala
rörelser som manifestet gör, liksom flera av förutsägelserna
över framtiden har blivit överspelade. Något som för övrigt
även Marx förutsåg – ”hur mycket än förhållandena under de
sista 25 åren förändrat sig, bibehåller dock de här utvecklade
allmänna grundsatserna ännu idag i det stora hela sin fulla riktighet” vidare ”manifestet är emellertid ett historiskt dokument, som vi ej mer anser oss ha rätt att ändra” (förordet
1872). Förvånansvärt mycket av de bärande grundanalyserna
äger dock fortfarande efter 160 år stor giltighet.
Efter flera påtryckningar skrev Marx och Engels i slutet på
januari 1848, på två veckor, ihop ett manifest som i sin första
upplaga gavs ut på tyska i London i februari 1848 – Det kommunistiska partiets manifest.. Som kuriositet kan nämnas att en
svensk utgåva kom ut samma år fast då omdöpt till
”Kommunismens röst”. Bakom utgivningen stod bokhandlaren
och publicisten Pehr Götrek. Götrek, född 1799, var kristen,
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Den grundläggande känslan för rättvisa och allas lika
värde, som omfattas av majoriteten av medborgarna, är
inte genetiskt betingad, utan en följd av idogt upplysningsarbete.
Manifestet skall självklart ses som ett inlägg i debatten
som var aktuell när texterna författades, men vid en förnyad genomläsning kan man inte låta bli att slås av att ytterst lite är nytt under solen.
Olika politiska rörelser har dragit olika slutsatser av manifestet, eller valt att endast använda delar av manifestet i
sin politiska verksamhet, men faktum kvarstår, manifestet
har spelat, och spelar en stor roll för både historien och
framtiden.
Ingen bättre, eller trovärdigare analys av motsättningarna i samhället har presenterats, och det är motsättningar
som driver utvecklingen framåt.”

tet. Lönearbetet beror uteslutande på konkurrensen mellan arbetarna själva.”.
Frågan om privategendomens avskaffande kommenterar manifestet så här: ”Ni förskräcks över, att vi vill upphäva privategendomen. Men i Ert bestående samhälle är privategendomen
redan avskaffad för 9 tiondelar av dess medlemmar; den existerar just därigenom att den icke existerar för 9 tiondelar.
Ni förebrår oss alltså därför, att vi vill avskaffa en egendom,
som har det stora flertalets i samhället egendomslöshet till nödvändig förutsättning”.
Framtiden då? Jo – ” I det gamla borgerliga samhällets ställe,
med dess klasser och klassmotsatser, träder en association, vari
vars och ens fria utveckling är villkoret för allas utveckling".
Slutorden i Manifestet tillhör också de mer klassiska citaten:
”Kommunisterna arbetar slutligen överallt på en förbindelse
mellan alla länders demokratiska partier.
Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har ingenting annat att förlora än sina
bojor. De har en värld att vinna.
Proletärer i alla land, förenen eder!” (Mina markeringar).

Så långt Lars-Görans kommentar. I nästa artikel i
”Ideologiskolan” kommer vi att ta upp konservatismen.
/Roger Berglund

Denna text är endast några lösryckta stycken ur Manifestet
men kan kanske ändå tjäna som en vidare introduktion – läs
den. Om inte annat för dess historiska betydelse. Manifestet
utgör dock bara en liten bråkdel av allt som Karl Marx och
Friedrich Engels skrev. Vid olika tidpunkter under 1900-talet
har försök gjorts, med flera länder inblandade, för att utge
Marx-Engels samlade verk. Hela tiden har nytt material dykt
upp – inte minst deras brevväxling med filosofer, vetenskapsmän, partifolk etc. Projektet kallas MEGA (Marx-Engels Gesamtausgabe) och har idag sitt säte i Amsterdam. Den plan
som finns för utgivning av deras samlade verk omfattar idag
142 band (!!).
Har då Kommunistiska manifestet någon betydelse idag – därom diskuterar de lärda. Vi lät frågan gå vidare till vår representant i Pappers förbundsstyrelse, Lars-Göran Johansson,
Grycksbo:
”Det kommunistiska manifestet
förtjänar med jämna mellanrum en
omläsning. Och i varje tid och varje
skede, hittar man där ny inspiration.
Manifestets författare uppmärksammar globaliseringen, urbanisering, ägarkoncentration och många
så kallade moderna företeelser,
som en naturlig del av den ekonomiska utvecklingen under nu rådande kapitalistiska ekonomiska
Lars-Göran
förhållanden.
Johansson
Både socialistiska rörelser, socialdemokratin och olika modeller för kommunistiska samhällsexperiment har sin utgångspunkt i den grundläggande sanning som sattes på pränt av manifestets författare,
nämligen motsättningen mellan å ena sidan kapitalet, och
å andra sidan de som endast har sitt arbete att sälja.
Vi tror inte längre att orättvisor är av naturen givet, eller
att svärdet, altaret och penningpåsen har en av naturen
eller av gud given makt att styra oss.

På Karl Marx gravsten på kyrkogården i Highgate
i London står bland annat:
”Filosofer har bara tolkat världen på olika sätt,
men det gäller att förändra den"
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Ortens framtid
Hallstaviksnätverket
Nätverkets ledning
• Aleksandar Srndovic (sammankallande)

Hallstaviksnätverket

• Mats Eriksson
• Glenn Nielsen

Vision

Adjungerad i
styrgruppen

Initiering

Operativ
samverkan

Projektet
Tankesmedjan

Nya delprojekt

Styrgrupp

Sponsor

Mål
Projektledare

Nätverks‐
möten

Referensgrupp:
Nätverksgruppen

2008‐11‐19

Delprojekt
Delprojekt
Delprojekt
Delprojekt

Hans Hammarfors

Styrgrupp:

1

Delprojekten

Kjell Jansson (Sponsor), ordförande

Hallstavik Invest AB, Tommy AnderssonUng

Kurt Pettersson (Roslagens Sparbank)

Företagsamhet, Angelica Henriksson

Hannele Arvonen (Hallsta Pappersbruk)

Busslinks terminal, Lars Bäck

CarlGustaf Carlsson (Häverögymnasiet)

Mötesplats för ungdomar i Hallstavik, Björn Ahlsén

Clarence Tovar (Företagareföreningen)

Processutbildning, Mikael Teurnberg

Jan Zetterman (Föreningsrådet)

Attraktivt centrum, Stefan Lindholm

Madeleine Hedin

Idrottspark med utomhusbad, Gunnel Löfqvist

Mats Eriksson (Hallstaviksnätverket, adjungerad)

Verksamhetsområdesplanering, Gunnel Löfqvist

Projektledare: Hans Hammarfors

Attraktiva bostäder, Gunnel Löfqvist
Ungdomsbostäder, Kurt Pettersson
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Från
företagsHälsovården.
Företagshälsovården fortsätter med hälsoprofiler

Välbesökt fackmöte.
Avdelningsmötet i september blev ovanligt välbesökt. Kanske var anledningen att
det hölls på en helt ny plats?

Hälsoprofil är en hälsoundersökning som syftar
till att öka medvetenheten om sambandet mellan
livsstil och upplevd hälsa och att skapa insikt
om egna möjligheter att påverka sin hälsa.

E

fter att alltid ha hållits i Folkets Hus, prövade
man nu för första gången att hålla det i personalmatsalen Valhall och av deltagarantalet att
döma var det ett lyckokast.
Flera av de närvarande uttryckte sig också positivt om det nya greppet.
Frågor som behandlades var bl a val av Agneta
Sundblad Persson till valberedningskommittén
och val av Ulla Strandbergh till styrelseersättare.
Dessutom rapporterades bl a från en linjeförhandling på underhållsavdelningen om kompetensinventering.
Avdelningsmötena skall tillsvidare på prov hållas i Valhall och så småningom utvärderas.
Text: Börje Nordström
Foto: Annika Svärd Hernehult

I

hälsoprofilen ingår ett hälsosamtal om hälsovanor och
hälsoupplevelser, hälsodata i form av provtagning för
kontroll av blodfetter och blodsocker, blodtrycksmätning,
vikt, skelettmätning samt ett konditionstest på låg belastning.
Utifrån upplevd hälsa, mätdata och hälsovanor diskuterar vi sedan tänkbara förändringar som man själv kan
göra och vid behov erbjuds även medicinsk utredning.
Varje människa har ett eget ansvar för sin hälsa och kan
göra egna val vilka förändringar i livsstilen som krävs för
att behålla eller förbättra sin hälsa.

Vad är då hälsa? En definition är att ”hälsa är mer än
frånvaro av sjukdom. Hälsa är att må bra och ha tillräckligt med resurser för att kunna förverkliga sina personliga
mål och ha ett överskott i förhållande till vardagens
krav”. Kort sagt att orka med sitt arbete och att ha energi
kvar till en aktiv fritid för att må bra och känna välbefinnande.
Sedan 2005 fram till idag har ca 600 personer genomgått hälsoprofil hos företagshälsovården.
Resultatet av hälsoprofilerna visar att många har en
hälsobefrämjande livsstil men att drygt 50 % av de undersökta personerna behöver göra någon form av livsstilsförändring för att öka sina chanser fortsätta må bra i
längden.
När den nya organisationen är klar fortsätter vi med att
erbjuda alla anställda en ny hälsoprofil.
Det blir då intressant att se eventuella förändringar från
den förra hälsoprofilen. Dessa genomförs avdelningsvis
då det kan stimulera arbetsgrupperna att höja hälsomedvetenheten och genomföra egna friskvårdsaktiviteter.
Den som ännu inte har varit på hälsoprofil är välkommen att själv boka tid hos företagshälsovården, tel. 262
60
Företagshälsovården.
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Reseberättelse
Peru – Equador.
Planeringen började för två år sedan, när vi
gick på en facklig kurs ihop. Det tog också
två år att spara ihop pengarna. Den 11 oktober bar det av till Arlanda. Där träffades alla
vi som skulle resan med Rosa bussarna, då
kände vi ju inte varandra.
Alla var utspridda på flyget, mellanlandning i
Amsterdam. Sedan var det direktflyg till Lima, flygresan tog 12 timmar. Vi övernattade på hotell i
Lima, dagen därpå fick vi kliva på vår buss som hette Bull, den andra bussen hette Måns. Vi var 19 st i
vår buss och tre personal: Gabriel (chaufför, reseledare, guide), Birgitta (matansvarig) Ulrich
(mekaniker, chaufför).
Den andra bussen körde av Ragnar, där var även
Åke med, han var alltiallo för oss.

Våra resenärer på Inkaledens
högsta punkt.
sist efter mycket förhandling av Gabriel på spanska,
så fick vi komma igenom om vi skrev ”Leve strejken” på spanska och så skulle vi tuta med signalhornet. Alldeles innan så hade den inte fungerat men nu
när det som mest behövdes så gick tutan igång igen.
Annars hade de strejkande kanske kastat stenar på
vår buss.
Det var alltså en hel konvoj med bussar som hade
blivit stående efter vägen. De strejkande protesterade
mot ett kraftbolag som skulle bygga över deras marker.
Nu hoppar vi fram till när vi skulle gå Inkaleden.
utgångspunkten var Cusco. Det var ett bokat turistföretag som användes.
Vi fick åka buss ca. 8 mil. Därifrån gick vi på Inkaleden i 4 dagar ca. 1 mil per dag, det var väldigt
jobbigt att gå, för luften var tunn och det var mest
trappor upp och ner. Sista dagen så fick vi börja gå
kl. 03.30 !!, då var det mörkt.
Vi gick nedför branta trappor med pannlampor, vi
hade tur som inte ramlade. Ty då hade vi kunnat dra
med oss fler i fallet. När vi kom till Machu Picchu
vid 11.30-tiden hade vi gått i åtta timmar, med endast en kort rast för att dricka vatten. Så vi var alldeles slut när vi kom fram till Machu Picchu där vi fick
lite mat.
Sedan var det guidad tur, då kom solen så man var
bra trött för att kunna ta in all information.
Det var mycket buss åkande ibland, men vi var ett
gäng som spelade Plump, då gick tiden mycket fortare.

Framför Rosa Bussarna.
Färden bar iväg till ICA, där var det övernattning
på bussarna, vi låg på taket på vår buss. Det var något kallt på nätterna, eftersom det var vår i Peru. När
vi skulle åka mot Nasca, så lade bussens koppling av
i nedförslut, vi fick tränga ihop oss i Måns, som tog
oss till Nasca.
Delar av personalen fick åka tillbaka till ICA och
hämta upp en andra buss. Den bussen hette Murre,
det blev sedan vår buss.
När vi åkte från Puno och Titicatasjön, så blev vi
stoppade av en blockad på vägen. Det var fullt av
stenar över hela vägen. Där blev vi stående i 8 timmar, men vi hoppade hopprep med barnen som bodde i byn. De var förundrade när vi räknade på svenska.
När det blev mörkt var vi några stycken som med
hjälp av pannlampor spelade kortspelet Plump. Till
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Ett ställe som var väldigt fint var Punta Sal, vid
Stilla havet. Där fick vi känna på hur kraftiga vågorna kunde vara. En kväll hade vi fest för en av deltagarna som fyllde år. Då blev det dans på sandstranden, det var lite exotiskt. Där trivdes vi bra, vi ville
var kvar där längre.
Sedan bar vi av mot gränsen till Equador, gick rätt
fort att komma över gränsen.
I staden Bano fick vi information av en äventyrsfirma. Jag (Ulrika) provade på rafting (gummibåt
nerför forsen), det var jättekul. Jag (Vuokko) bergsklättrade nerför ett vattenfall, högsta stället var 42
meter. Vi kan vara modiga när vi måste.
Efter 35 dagar resa, så var det dags att åka hem.
Jag (Ulrika) var rätt glad för det eftersom jag hade
fått magsjukan. Annars var allt bara roligt, vi blev ett
väldigt bra gäng av 50 plussare.
Vi kommer att hålla kontakten med varandra genom mail. Nu är det bara att spara igen, så kanske vi
ger oss av på någon ny resa.
Text och foto:
Vuokko och Ulrika
Vuokko i klättrartagen.

Resenärerna med den mäktiga
ruinstaden Machu Picchu och
Anderna i bakgrunden.
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Bildreportage.
ett sätt tycker det är ganska skönt att inte behöva
tänka på jobb mer. En viss saknad förekommer säkert också.
Men vi ”25 åringar” har ju mycket kvar att ge i
den nya organisationen, får se hur det blir?
Spännande och lite skrämmande, kommer det att
bli en hög medelålder på bruket i framtiden?
Kommer vi att få mer att göra per anställd, klarar
vi det?

Tankar i November 2008

D

et var en gång för en tid sedan som det fanns en
Tvåan och en Dippen, på Hallsta Pappersbruk.
Det var fina fungerande anläggningar.
Tvåan hade verkat i 50 år och fick sluta med flaggan i topp.
I Dippen kommer vi aldrig mer att tvätta pengar, golfbollar, skridskor eller kapsyler mm.
Utställningen på rejektföremål i Dippen är unik.
Endel har jobbat hela sin Holmentid på Tvåan eller
Dippen, många har kommit och gått.
Nu kan många säga att ”Jag har jobbat på Tvåan
jag, ni vet den där maskinen som dom la ner!”
Känns kul att även jag har fått praktisera på Tvåan
och Dippen, fast Dippen hette RP på den tiden.
Det är många år sen nu…jag fick ju guldarmband
häromdan, jösses vad tiden går!

Många som har jobbat länge på samma ställe och
fått flytta på sig nu, tycker att det är lite jobbigt, men
de flesta är helt införstådda med hur Holmens ledning tänker och agerar.
Man måste ju se framåt säger några…
Andra säger att vi måste ju anpassa oss till läget i
Sverige och i världen.
Någon jag pratade med ryckte bara på axlarna och
försökte gilla läget på det nya stället…man får ju
faktiskt välja att sluta också…men med tanke på hur
arbetsmarknaden ser ut idag så sitter man nog gärna
kvar på bruket, om man får.
Några sitter säkert och några hänger löst…
Text: Annika Svärd Hernehult
Foto: Ulla Huhta, Annika Svärd Hernehult

Det pratades förresten om rekord på jubileumsfesten,
de som gick i pension och de som har jobbat i 25 år
har tillsammans över 3300 anställningsår!
Känns inte som om det är något rekord att varken
fira eller försöka slå…
Jag tror visserligen att alla nyblivna pensionärer på

Full rulle på Tvåan
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Sista seten ligger kvar den 3 nov. –08...

...den 24 var det tomt, tyst och öds-

Ska avbrottslampan lysa för evigt nu?

Foto:
Bertil Axelsson

Sista tambourn som producerades på Tvåan!
Forts.

13

Returpapper i långa banor...

Svärtan i Dippen ser vi inte mer...

Sådant här rejekt får vi inte heller se
mer utav...

Dippens unika museum.
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Faktaruta

Nya sjukregler
Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för människor som är sjukskrivna.
Man har infört en rehabiliteringskedja som gäller
när man blir sjuk/sjukskriven. Under Dag 1 till 90 är
det ingen stor skillnad.
Men den jobbiga delen är att all sjukskrivning
läggs ihop om man inte jobbar minst 90 kalender
dagar mellan sjukskrivningarna. Har man otur så
kommer man snabbt upp till dag 91.

Den nya sjukförsäkringen
i korthet.
Detta är saxat från försäkringskassans hemsida
www.forsakringskassan.se
Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för människor som är
sjukskrivna. Men vad gäller egentligen? Hur fungerar
sjukförsäkringen nu? Här följer en kort och enkel beskrivning för att förklara de största nyheterna.

Efter dag 91 så börjar det hända saker. Då
börjar man bedömas av försäkringskassan angående
arbetsförmågan samt att arbetsförmedlingen blir inblandade.
Man har även rätt att vara ledig från sin anställning
för att prova ett annat arbete, trots att du är sjukskriven, för att se om man klarar av det istället.
Och man har bara rätt till sjukpenning om man inte
kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
Från dag 366, senast, så ska ens arbetsförmåga bedömas mot hela den reguljära arbetsmarknaden, alltså hela Sverige!
Att försöka skriva begripligt om denna nya regel är
inte lätt.
Men en sak är tydlig, blir man långtidssjuk så tveka inte att ta hjälp av någon.

Sjukpenning begränsas till ett år
En av förändringarna handlar om att rätten till sjukpenning begränsas till 364 dagar. Men för dig som är sjuk
ännu längre tid eller mycket allvarligt sjuk finns möjlighet
att få fler sjukpenningdagar.
En rehabiliteringskedja införs
Under den period som du är sjuk kommer din förmåga att
arbeta att prövas regelbundet. Det kallas för rehabiliteringskedjan och den fungerar så här:
De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du
inte klarar av ditt vanliga jobb.
Från dag 91 till dag 180 har du rätt till sjukpenning om
du inte kan göra något arbete alls hos din arbetsgivare.
Från och med dag 181 kan du bara få sjukpenning om du
inte klarar av något jobb på hela arbetsmarknaden. Men
om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett
jobb hos din arbetsgivare innan dag 366 kan du ha rätt till
sjukpenning fram tills dess.
Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för dig som har
en anställning. Om du är arbetslös eller egen företagare
gäller andra bestämmelser .
Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning
ändras
Sjukersättningen är till för dig mellan 30 och 64 år som
aldrig kommer att kunna arbeta på grund av skada eller
sjukdom. Nu förändras villkoren för att få sjukersättning.
Alla möjligheter att börja jobba igen måste vara prövade
och din arbetsförmåga ska vara nedsatt för all överskådlig framtid.
Även villkoren för att få aktivitetsersättning förändras.
Aktivitetsersättning är till för dig som är mellan 19 och 29
år och som inte kan arbeta för att du har blivit sjuk eller
skadat dig. För att få aktivitetsersättning måste alla möjligheter att börja jobba igen vara prövade. Om du redan
har aktivitetsersättning, har du möjlighet att ansöka om
en ny period.

Vinterkusten.

Den tidsbegränsade sjukersättningen slutar att gälla
Det som tidigare kallades för tidsbegränsad sjukersättning finns inte längre. Men om du redan har tidsbegränsad sjukersättning behåller du din ersättning för den period som du är beviljad. Och om du därefter fortfarande
inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga, kan
du ansöka om en ny period.

Hans kust
Är för närvarande
En svart vinterkust.
Erik Asteving

15

KULTUR
Bok- och biblioteksmässa i
Göteborg.

Nästa dag efter en ljuvlig frukost anlände vi till
mässan igen kl. 10.00. Där lyssnade vi på ett flertal
författare, besökte även internationella torget med
föreläsningar om mänskliga rättigheter.
Där blev vi medlemmar i Unifem (värna om kvinnors rättigheter i världen).Sedan påbörjades resan
hem till Hallstavik, vi stannade till vid Tycho Brahes
restaurang för en bit mat.
Ankomst till Norrtälje kl. 00.00 sedan bil till Hallstavik. Alla var vi jättenöjda med resan.
Besök till bok- och biblioteksmässan rekommenderas varmt.
Kulturkommiten:
Jaana Kuusisto, Ulrika Enlund,
Ulla Strandbergh och Kerttu Hauta.

Resan startade kl 05.00 från Hallstavik till Norrtälje.
Vi anslöt där till själva bussresan med kuddarna
under armen. Sällskapet bestod av diverse kulturarbetare, bland annat biblioteksvännerna, fritidspolitiker och kulturkommiten från avd 68.
Framför oss hade vi en 6 tim resa till Göteborg, väl
framme så kastade vi oss in i bok- och författarvärlden. Vi såg böcker, böcker och pocket, Vi såg mer
eller mindre kända författare, efter några timmar
traskande åkte vi till hotellet iform av en båt som låg
vid Göta älv.
Vi gick ut för att äta en god middag, sen en kort
promenad till båten och bums i säng för dagen hade
varit lång och vi orkade inget mer.

Ulla Strandbergh samtalar med
Caroline Graham, författare till
Morden i Midsomer.
Vår kulturkommitté:
Ulrika Enlund, Kerttu Hauta,
Ulla Strandberg och Jaana Kuusisto.
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RECENSION

Dramatiska dikter.

Foto: Börje Falkhäll

Dramatiken var ständigt närvarande i hans dikter tillsammans med sökandet efter en drägligare tillvaro
och en sorg över hur många människor tvingades att
ha det under hans korta levnadstid.
”Den Röda Rosen” är inte
heller den något undantag.
Men hans humor glöms lätt
bort när hans mörka sida, som
förvisso finns, överexponeras
av dom som inte vill förstå
hans storhet vad det gäller att
handskas med rim och meter och med tillvarons
komplikationer.
Hans pappa, som var skollärare och präst, lär ha
varit noga med att hans tilltalsnamn var Daniel. Men
eftervärlden känner honom blott under kortnamnsversionen av hans tilltalsnamn: ”Dan”. Hans efternamn har dock varit ett och samma genom alla år:
Andersson. Och fastän han inte blev mer än 32 år,
lever han alltjämt i många svenskors och svenskars
hjärtan.
Erik Asteving

Nisse Surikat

Fotoböcker.
Vår medarbetare Börje Falkhäll har utkommit
med två fina små böcker, den ena vänder sig till
de minsta barnen: ”Besöket på Zoo”, en pekbok
där fantasin får flöda. Den andra boken handlar
om Mikael Räv, en bildserie där kameran fångat
en räv i olika skeenden.
Böckerna finns att köpa direkt från Börje med
ett reducerat pris, eller hos bokhandeln. Priset
hos Börje är 180: - för boken om räven, boken
om besöket på zoo finns även som en plastad och
mer tålig variant för 100: - och 150: - för den inbundna. Ett julklappstips kanhända.
Kulturkommittén genom
Ulla Strandbergh.

Foto: Börje Falkhäll

P.S. Boken har ett förord av Gunde Johansson som är
en av många män och ett ytterst fåtal kvinnor som
har tolkat och tonsatt ”Danne” genom åren. Även han
har gått ur tiden sen bokens utkomst. D.S.

Mickel
Dan Andersson
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sades ”The beat goes on” om stadens moderna musikhistoria
under 60 år (pågår till 1 november 2009) – från Lita Roza och
Billy Fury, över Beatles till dagens The Zutons (googla på
World museum Liverpool).
Talar man Liverpool och Beatles så talar man förstås också
The Cavern Club – dit fanns det mer än en anledning att gå.
Musik, öl och toaletter – en suverän kombination om jag får
säga det själv. Cavern ligger i city på lilla Mathew Street och
nere under markplan. På ena sidan The Cavern Pub och snett
emot The Cavern Club. Utanför puben står John Lennon lutad
mot väggen. Väggen heter ” The Wall of Fame” och varje tegelsten innehåller ett namn på en artist eller ett band som spelat
på Cavern under dess originalperiod. Beatles hann spela 275
gånger på The Cavern.
På den lilla gemytliga puben spelas också musik fast i mindre
kostym, i regel 1-2 artister åt gången. På väggarna är det gott
om fotografier, affischer och musikattribut från de gyllene
åren.

KULTUR
I skalbaggarnas fotspår.
Sommarens musikaliska smörgåsbord (se förra PM)
följdes under hösten upp med en resa till Merseysoundets hemstad Liverpool. Om Liverpool kan sägas mycket och det har FN-organet UNESCO gjort
och det har också EU gjort. EU har utsett Liverpool
till Europas kulturhuvudstad och UNESCO har upphöjt delar av staden till ett kulturellt världsarv. Det
var dessa företeelser som också föranledde besöket
där.
Liverpool bygger just nu ett nytt museum Museum of Liverpool som beräknas vara klart 2011. Det byggs nere vid det
gamla hamnområdet vid stranden av River Mersey i centrala
Liverpool. Det är, ur flera synpunkter, ett kolossalt imponerande projekt. Inte minst arbetet för att förankra projektet hos Liverpoolborna själva. Nåväl – det var musik det skulle handla
om.
Även om Liverpool haft kända artister före, under och efter
Beatleseran så går det inte att komma ifrån att stadens varumärke är fotboll och The Beatles. Redan när vi kom till flygplatsen
– John Lennon Airport – var all tveksamhet bortblåst. Inne på
flygplatsen var en stor bronsstaty på John Lennon och utanför
en gul undervattensbåt. Vid ankomsten till hotellet, nere vid
Albert Dock, fanns det till vänster en stor Beatlesutställning
”The Beatles story” i källarplanet och till höger om hotellet en
stor souveniraffär med 100 procent Beatlesprylar. Det skulle
senare visa sig långt ifrån vara den enda Beatlessouvenirbutiken i staden. På World Museum uppe vid St Johns Garden vi-

Artikelförfattaren utanför John Lennons
barndomshem Mendips.
Till klubben kommer man via en lång spiraltrappa ner till
källarvalven. Inträdet är gratis tills framåt kvällen då man tar
ett pund (12 kr) för ett normalt musikframträdande, t ex Route
66 från Schweiz som spelade vid ett av våra besök där. Här, i
den skumma belysningen, är trycket mer påtagligt. Mer folk
som står, dansar, klappar händer och sjunger med i låtarna.
Ölen dricks med fördel vid något av borden längs sidorna. Detta om Cavern – om ni någon gång kommer till Liverpool rekommenderas ett besök där.
En dag åkte vi till Johns och Paul barndomshem. John Lennon växte upp hos Aunt Mimi och Uncle George i deras hus
Mendips i stadsdelen Woolton – ett medelklassområde i Liverpool. John hade den bästa sociala uppväxtmiljön av de fyra
beatlarna. Mendips ägs och förvaltas idag av The National
Trust efter en gåva från Yoko Ono. Det var här han 1952 började i Quarry Bank High School och fyra år senare bildade skiffelgruppen The Quarry Men. Vid ett framträdande i St Peters
Church 1957 är Paul där och lyssnar på the Quarry Men - det är
John och Pauls första möte med varandra. Paul fick provspela
för John som godkände honom och tog in Paul i gruppen. John
och Paul umgicks allt flitigare och hemma på Mendips tillkom
låtar som ”Please Please Me” och ”I Call Your Name”.

John Lennon vid The Wall of Fame.
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Paul McCartney växte upp på Forthlin Road i arbetarstadsdelen Allerton. Det var mamma Mary, pappa Jim och lillebror
Michael. Mammans bortgång i bröstcancer när Paul var 14 år
var ett hårt slag för familjen. Men Jim tog ensam god hand om
barnen. Även Pauls hem ägs idag av The National Trust. Det
var det första moderna hus som National Trust förvärvade
(efter hård debatt och omröstning i styrelsen). Även om Paul
och John bodde i olika stadsdelar var avståndet inte längre än
att det lätt gick att gå eller cykla till varandra. Lika ofta som de
var på Mendips var de hemma hos Paul på Forthlin Road. I
Pauls lilla rum på övervåningen tillkom bl a ”Love Me Do”
och ”I Saw Her Standing There”.
Dagen efter besöket i Johns och Pauls hem tog vi en bussresa med ”Magical Mystery Tour”. En guidning runt i Liverpool
till olika Beatles relaterade platser. George Harrisons hem var
inte tillgängligt då det bodde en äldre dam i den lägenheten.
Bostaden på Arnold Grove var mycket enkel, typisk engelsk
tegellänga, och låg på en liten bakgata (återvändsgränd) i
stadsdelen Wavertree. Inga grönytor eller rabatter, ytterdörren
leder direkt till trottoaren.
Allra fattigaste bodde dock Ringo Starr i stadsdelen Dingle.
Först i en liten lägenhet på Madryn Street (nu tom och rivningshotad) men efter föräldrarnas skilsmässa till en ännu
mindre lägenhet alldeles i närheten på Admiral Grove. De var
de sociala myndigheterna som hjälpte familjen med bostad.
Standarden var låg och trångboddheten stor. Idag bor fortfarande folk på Admiral Grove medan hela kvarteret vid Madryn
Street är tömt och föremål för exploatering och nybyggnation.
Problemet är att Ringo (Richard) är född där.
Rundturen gick vidare och vi hamnade bland annat på Penny
Lane och Strawberry fields. När Paul och John började på skolor längre ner i staden åkte man samma buss till skolan och
passerade då dagligen Penny Lane round-about, cirkulationsplatsen som finns beskriven i sången om Penny Lane. Strawberry fields som också fått en sång uppkallad efter sig är ett
stort grön- och trädområde där Frälsningsarmén på den tiden
bedrev social hjälpverksamhet. Området användes också som
lek- och äventyrsområde av pojkarna Paul och John.
Kyrkan där Eleonor Rigbys gravsten står var också en av
hållplatserna längs Beatlesturen.
För de flesta av oss som är födda på 50-talet eller slutet av
40-talet är Beatles en del av vår uppväxt – oavsett om man var
ett fan eller inte. Att musiken lever vidare behöver vi inte ens
diskutera. Att fattiggrabbarna från Liverpool har blivit megastjärnor och adlade är en saga i sig. Att Liverpool vårdar sitt
musikaliska arv är också ställt utom allt tvivel.
It´s great to have been there!
Text & foto: Roger Berglund

Jan-Olof Ivarsson och
Fredrik Persson.

Författarafton på biblioteket i
Hallstavik.
Biblioteket gästades den 3 november av författarna
till boken ”Båtsmän i Häverö och Singö”, Fredrik
Persson och Jan-Olof Ivarsson. Dessa berättade med
stor entusiasm och glädje om de båtsmän och båtsmanstorp som fanns i Roslagen på 1600 och 1700talet.
En väldigt intressant och givande afton. Detta håller nog de drygt 20-talet besökare med om. Boken
finns för övrigt att köpa på bokhandeln i Hallstavik,
om man tycker att detta låter spännande. Man kan ju
även ta kontakt med författarna om man vill veta
mer.
Fredrik är ju för övrigt en av våra medarbetare och
jobbar på hylsgänget i emballeringen på dagtid.
Ulla Strandbergh

”Ferry Cross The Mersey”
(Gerry and the Pacemakers)
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RECENSION

Roman rörande Sidners
strapatsrika stråt…

S

idner är en sökare. Och vad han söker i sitt unga
liv, det är en möjlig balans mellan sorgen och
saknaden efter hans, så tragiskt bortgångna, mamma
och det livsbejakande som kärlekens kraft kan vara
för en människa.
Musiken har även en viktig plats i den här romanen. Och då är det ett stycke av Johann Sebastian
Bach som, i dessa tider, bär den passande titeln:
”Juloratorium”. Och den roman, som just nu är aktuell för reception, bär då den liknande titeln:
”Juloratoriet”.
Jag misstänker att det låter bekant för en och annan av Er som läser det här och som för en kortare,
eller möjligtvis för en längre, stund lånar ett öga åt
denna min recension som utgår från att dess upphovsman ser en symbolik i musiken, som romanens
upphovsman, den alltför tidigt bortgångne Göran
Tunström, präglar och färgar sin roman med på sitt
oefterhärmliga sätt. Och dom av Er som känner till
Göran Tunströms romankonst vet att Sunne i Värmland är en viktig och tongivande, ständigt förekommande plats.
Men motpoler saknas ej. Här är det Nya Zeeland
som är Sunnes motpol. Och jag tror mej veta att Göran Tunström såg Sunne lika mycket som symbolisk
plats som en geografisk dito efter att ha tagit del av
en inbjudande intervju som gjordes med honom för
televisionen på det tidiga 1980-talet.
Även om Göran Tunström ju själv har lämnat oss
är hans verk ännu i högsta grad levande.
”Juloratoriet” inte minst.
Erik Asteving

KULTUR
Fastän din puck…
Fastän din puck
Slinker utanför
Motståndarnas mål
Vill du likväl
Få alla runtomkring dej
Att tro
Att du faktiskt sköt in den
I deras målkasse.
Erik Asteving

I målgården…
(Hög klubba.)

Robert
Nyberg

I målgården
Står Du
Med Din höga klubba
På mycket tunn is.
Erik Asteving
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HUMOR
Stinsen och pastorn.
På femtiotalet fanns en präst i Edsbro som av någon
anledning inte var kontant med ortens stins. Ja, det
fanns ju järnvägsstation där på den tiden.
En dag när prästen hade ett ärende till stationen
fick han se att det låg en berusad person på en av
bänkarna i väntsalen. Han gick fram till luckan och
ropade till stinsen:
– Tillåter ni fulla personer att vistas i denna lokal?
– Jovisst det går bra, svarade stinsen, pastorn kan
lägga sig på den andra bänken.
BN

Robert
Nyberg

Robert
Nyberg
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HUMOR
Robert
Nyberg

N

u var det ju inte meningen att jag skulle skriva
något mer från kajen efter det att jag gick i pension. Men en gråkulen eftermiddag på Ålands Hav
nåddes jag av ryktet om att en ganska ovanlig tilldragelse utspelats i Hallstaviks hamn för en tid sedan.
Plötsligt hade lastningsarbetet stannat upp då någon
fått syn på en säl i vattnet alldeles utanför 1960 års
magasin. Det var en gråsäl (?) med en nyfångad ål i
munnen. Ålen sprattlade och försökte nog komma
loss men var chanslös mot den hungriga sälen.
Händelsen tyder väl på att vattenkvaliteten har förbättrats alltmer genom ökad rening från pappersbruket. Att sälarna förlägger sina jaktmarker så pass
långt in i viken är ett gott tecken på detta även om
just ålen inte är den mest kräsna fiskart när det gäller
vattenkvalitet.

Beslutsångest.

S

ådana här upplevelser är en bonus för dem som
jobbar på kajen. Själv får jag nöja mig med att
sitta i gungstolen och titta på när en flock sidensvansar kalasar på de kvarlämnade äpplena i IngridMarieträdet utanför fönstret.
Börje Nordström

D

rängen Karl Johan gick och höstplöjde på en
gård i Tulka för en herrans massa år sedan.
Plötsligt kom det upp en butelj ur leran. Karl Johan stannade hästen, tog upp flaskan och började
gnida den ren från lera. Då kom det ut ett rökmoln
ur flaskhalsen och ur rökmolnet framträdde efter en
stund en ande.
– Tack för att du räddade mig ur flaskan, sade anden, nu ska du få tre önskningar uppfyllda av mig.
– Då önskar jag att hela den här jävla åkern bestod
av snus, svarade Karl Johan som var dödstrött på att
klafsa omkring i leran. Vips blev åkern förvandlad
till snus.
– Sen önskar jag att Edeboviken bestod av brännvin, fortsatte drängen. Och vips blev viken förvandlad till det klaraste brännvin.
Med ett lyckligt leende stod Karl Johan sedan och
fånstirrade rakt fram, så anden påminde honom om
att han hade en önskan kvar.
– Ja jag vet, svarade Karl Johan, men jag vet inte
om jag ska ta mer snus eller mer brännvin.
BN
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HJÄRNBRUK
Julkrysset
1

2

3

4

5

6

7

Vågrätt.
8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

B N
19

20

1. Otur.
2. Talas i Ventpils.
8. Wargö-jobbarnas hemstad.
9. Blir man efter rotation.
10. Mystisk.
12. Livaktig.
14. Kan väl författaren kallas.
16. Ohyfsad.
17. Blött övergångsställe.
18. Ballad.
19. Finns på nyckel.
20. Finns ej på cykel.
21. Upplands länstrafik.
22. Ledsamt.
23. Sätts på is.
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Lodrätt.
22

23

Här är lite julpyssel. Försök att klura ut vad nycklarna till höger
står för med andra ord. Lämna sedan gärna in krysset till fackexpeditionen så kanske du vinner ett pris.
BN

Anst. Nr…………………………………..
Namn……………………………………..
Arb. plats………………………………...
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2. Tunna ut.
3. Pokerbord.
4. Får väl fira den 19 nov.
5. Vandringspris.
6. I centrum av Singö.
7. Nöjesfartyget.
11. Förr endast på små gossar.
13. Ytterskor, vanliga förr.
15. I botten av tabellen.
17. Demonstreras.
20. Bra att ha i ryggen.
21. Varg förr.

BAKSIDAN
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På grund av för få besökare på onsdagstiden, kommer Aventus efter den 3 dec -08 bara att träffas efter tidsbokning. Om
behovet ökar, återkommer vi med en fast tid.
Tidsbokning via Peter Magnusson 0733-84 00 46.
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Kommande möten:
Den 24 feb. blir det nomineringsmöte. Då skall bl a ny
kassör nomineras.
Den 24 mars är det årsmöte.
Mötena hålls i Valhall.

Redaktionen önskar alla en riktigt

GOD JUL

Vinnare i sommarkrysset blev:
Petra Pilz-Humell EMB
Lars-Ola Lundin MER
Tommy Nilsson Förrådet

och ett

GOTT NYTT ÅR!

Välkomna att hämta priser på fackexp.!
Börje N.

GJÖM INGKE
DJA AV
KANG-JÅRGSCHECKENG

Tandvårdschecken.
När du besöker din tandläkare eller tandhygienist måste du kolla att de drar av den så
kallade tandvårdschecken på 300 kr från
räkningen.
Det har nämligen visat sig att en del
tandläkare slarvar med detta.

Expeditionen
Besöksadress: Tyska Vägen 1
Tel: 0175-26 390
E-post: expedition@avd68.com

Postadress:
Pappers avd 68
Hallsta Pappersbruk
763 81 Hallstavik
24

Öppettider:
Månd - torsd: 7.30 – 16.30
Fredag:
7.30 – 16.00
Lunch:
12.00 – 13.00

