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H allsta  tjänar  pengar  igen och  är  en  pappersfabrik 

som har fram d. Stålbadet vi var 

utsa a  för  de  senaste  sju  åren 

var plågsamt fast det gav e  po-

si vt  resultat.  Vi  får  hoppas  a  

ledningen också är nöjd och lug-

nar  ner  ra onaliseringsap ten 

e  tag framöver. Eventuella nya förändringar och ned-

dragningar  skulle  vara  förödande.  Det  finns  en  gräns 

för hur mycket människor kan pressas. Folk har jobbat i 

sni  minst 30 år på bruket. Vi har nu en radda erfarna 

och kunniga arbetare med slitna axlar och armar. Den 

nya arbetsmiljön är betydligt tuffare 

än den för 10 år sen. Den sliter hår-

dare på redan slitna arbetare. Vi vill 

verkligen  inte  bli  kända  som en  ar-

betsplats  som  producerar  lång ds-

sjuka. Vi arbetare har rä   ll en ar-

betsmiljö som berikar och bygger upp, inte skadar och 

bryter ner.  Ledningen borde säkerställa de a. Den har 

y ersta ansvaret för det.  

Personalkontoret  har  en  vik g  uppgi   a   lösa.  De 

närmaste åren kommer en del av våra medlemmar a  

gå  i  pension.  Hur  ersä er man  den  samlade  erfaren-

heten och kompetensen? Det kommer a  bli en gedi-

gen utmaning  för  företaget. Vi har  for arande många 

kvalificerade  medlemmar  på  återanställningslistan. 

Ledningen  skulle  kunna  bereda  plats  åt  dem  i  organi-

sa onen genom a  använda sig av en del av den fina 

vinsten. Man  skulle  kunna  erbjuda  de  som  vill  gå  lite 

digare i pension e  icke snålt avgångsvederlag.   

Ryktesspridningen  om  fem  eller  sex  ski lag  domine-

rade på bruket under sommarmånaderna. Vem sprider 

rykten och varför? Är det ansvarslösa och elaka männi-

skor  som  vill  sprida  rädsla  –  eller  bara  oroliga  själar 

som själva  söker  svaret genom a   sä a  i  gång  ryktet. 

Jag tror mer på det. Det är svårt a  tro a  någon med 

flit  vill  jävlas med en  sådan sak. Vi hoppas på a   led-

ningen  fa ar  e   sunt  beslut  som  innebär  a   vi  även 

fortsä ningsvis kör fabriken på sex ski lag. 

Hallsta och bruket  fyller 100 år. Bruket har all d varit 

e  av de största i Europa och en vik g exportör. Dess-

utom är det klassat som e  riksintresse. Det jag funde-

rar  över  är  infrastrukturen  (vägarna)  i  norra  delen  av 

kommunen. Hur kan det vara möjligt a  de är så dåliga 

i hela kommunen utom Norrtälje? Oavse  var jag åker 

utanför  kommunens  gränser  är  vägarna  bä re,  bre-

dare och  säkrare. Det öppnar  för pendlande, minskar 

dsförluster,  höjer  livskvalité  och  s mulerar  utveckl-

ing.  Om  varken  staten  eller  kommunen  kostade  på 

bä re  vägar  under  den  framgångsrika  industri den  – 

kommer  de  a   göra  det  i  morgon?  Staten  och  länet 

visar  inget  eller  svagt  intresse  idag.  Kommunen  har 

inte medel som behövs för a  bygga 

själv.  Det  är  nuläget.  Skall  vi  accep-

tera  de a  läge  eller  ska  vi  försöka 

göra något? Den nya poli ska parol-

len  ”Hela  kommunen  ska  leva”  låter 

posi v, men den kommer inte a  ha 

något värde om den förblir en paroll. Det vi behöver är 

en  tydlig utvecklingsplan,  accepterad av  samtliga par-

er  i  fullmäk ge.  Det  krävs  för  långsik ghetens  skull. 

Den ska vara realis sk,  dsa  och välförankrad i länet. 

Den ska beröra alla frågor som påverkar fram den och 

utvecklingen. Och  den  ska  tas  fram  i  samverkan med 

alla utvecklings grupper som finns  i kommunen. Norr-

täljes utveckling är posi v för Norrtäljeborna men den 

kommer  aldrig  skapa  någon  välbehövlig  utveckling  i 

Rimbo, Älmsta och Hallsta. De sista 20 år utvecklades 

Norrtälje fantas skt mycket. Under samma  d stagne-

rade  de  andra  kommundelarna  rejält.  Jag  hoppas  in-

nerst  inne  a   det  nya  styret  ska  leva  upp  sin  paroll 

”hela  kommunen  ska  leva”.  Det  första  året  är  snart 

avklarat. Det dominerades av städningen e er Mode-

raterna. Nästa tre år borde man fokusera på landsbyg-

dens  utveckling.  Det  finns många  idéer  som  vi  själva 

kan bjuda på. Vi hoppas a  det nya poli ska styret är 

mer lyhörda än den gamla.  

Den 17 november har vi möjligheten a  träffa kommu-

nens  tjänstemän på  Folkets Hus  och  diskutera  ortens 

fram d. Jag hoppas a  biosalongen blir fullsa .  

Aleksandar Srndovic 

 ORDFÖRANDE HAR ORDET   ALEKSANDAR SRNDOVIC  

Personalkontoret har 
en vik g uppgi  a  

lösa!  
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 FRÅN FÖRBUNDET   CHRISTER LARSSON 

a  se  ll den underliggande infla onstakten, med hän-

syn  tagen  ll  räntor  och  ska er,  talar  mycket  för  en 

nivå nära 2 procent nästa år. En infla onstakt på 2 pro-

cent blir också grunden för våra avtalskrav. 

När det gäller vår egen bransch har utvecklingen blivit 

betydligt lugnare för stora delar av den. E erfrågan är 

rela vt  stabil,  priserna är  stabila och  sysselsä ningen 

har  inte  minskat  så  kra igt,  i  synnerhet  i  jämförelse 

med 2 – 4 år sedan. Den här ganska goda bilden stäm-

mer däremot inte in på olika tryckpapper. Tidningspap-

per,  LWC  och  SC  har  minskat  med  7,3  miljoner  ton, 

vilket är en nedgång om ca 5 procent om året i Europa. 

Finpapper, bestruket och obestruket har minskat med 

4,2 miljoner ton (-4 %/år). För svensk del är nedgången 

e  resultat av en stängning av 5 maskiner. Den långsik-

ga  trenden  indikerar  a   omstruktureringen  inte  är 

klar, utan a  det kommer mera. Frågan är bara i vilket 

land och i vilket företag neddragningen kommer. 

För andra  sor ment är  läget betydligt  ljusare och be-

slut  om  en  hel  del  investeringar  har  tagits  på  senare 

d. Det  gäller  både pappersmassa och  kartong. Värö, 

Östrand,  Husum  och  Gruvön  är  några  av  de  fabriker 

som investerar.  

För massa och pappersindustrin är det således ömsom 

vin  ömsom  va en.  Vissa  delar  går  bra  och  kan  bära 

rimliga  lönekostnadsökningar  som  ger  våra  medlem-

mar ökade reallöner. För den grafiska sidan är det inte 

det svenska kostnadsläget som är problemet utan det 

är  a   tryckta  media  inte  längre  klarar  konkurrensen 

med digitala medier. Ska man vara kvar på den mark-

naden måste man vara bäst i världen, annars är risken 

för utslagning  stor.  Posi vt  är  de  försök  som görs  för 

a  lämna det mest utsa a produkterna och hi a nya. 

Avtalsrörelsen kommer a  genomföras med bakgrund 

mot en starkare konjunktur, långsamt fallande arbets-

löshet  och  s gande  infla on.  Nollavtal  skulle  skada 

svensk ekonomi även om det skulle smaka mumma för 

det enskilda företaget. 

Christer Larsson 

Förbundsekonom Pappers 

Konjunkturläget inför avtalsrörelsen 

I nför avtalsrörelsen är det vik gt a  skapa sig en bild 

av  hur  den  svenska  konjunkturen  kommer  a   ut-

veckla sig, och  inte minst hur förutsä ningarna ser ut 

för  vår  bransch.  Sedan  finanskrisen  2008/09  har  ll-

väx akten i världsekonomin varit dämpad och  ll och 

med  krisartad  i  södra  Europa.  Nu  har  konjunkturen 

vänt  uppåt  även  om  den  for arande  är  må lig  och 

risken  för  bakslag  är  betydande.  USA  och  England 

växer stadigt, medan de så kallade  llväxtekonomierna 

har  det  mer  problema skt,  med  undantag  av  Indien 

som  går  bra.  Även  Kina  växer med  en  6  –  7  procent, 

men det finns  tecken på a  det  får svårt a   fortsä a 

hålla  höga  årliga  llväx al.  Det  kra iga  fallet  på  den 

kinesiska börsen vi nar om a  det kan bli svårt.  

Den  svenska  ekonomin  går  bra,  men  vi  har  problem 

med a  få ner arbetslösheten. Det beror delvis på a  

antalet  i  arbetskra en ökar nästan  i  samma  takt  som 

sysselsä ningen.  Resultatet  blir  en  långsam  nedgång 

för arbetslösheten och det blir en tuff utmaning a  nå 

målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020.  

Inför avtalsrörelsen är utvecklingen av  infla onen och 

kronkursen  av  stort  intresse.  Kronkursen  har  direkt 

betydelse  för  konkurrenskra en.  Tror  vi  a   Riksban-

ken  klarar  sin  uppgi   om en  infla onstakt  om 2  pro-

cent?  LO  säger  ja,  medan  arbetsgivarnas  linje  är  a  

Riksbanken  inte  kommer  a   klara  si   uppdrag.  Noll 

procents  infla on  och  en  låg  produk vitetsutveckling 

gör a  arbetsgivarnas bud är e  nollavtal. Väljer man 
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Över och under va en 

N u  ska  skiten  upp  ll  ytan!! Nej  –  det  är  inte  e  

citat  från  utbildningen  om  a tyder  och  värde-

ringar. Det är bara e  konstaterande a  muddringen i 

hamnen  har  startat  och  kommer  a   pågå  under  hös-

ten.  Sjöfartsverket vill a  karta och kompass stämmer 

överens. På tal om a tyder och kompass så börjar pa-

rollerna  från  vårens  övningar  a   blekas  bort  allt  mer 

där de hänger på matrumsväggen. Annars gick somma-

ren bra rent arbetsmässigt. De vana och duk ga som-

marjobbarna var  llbaka liksom några kajare som sagts 

upp senaste året. I fram den kan det bli svårt a  få tag 

på  sommarjobbare  av  samma  kvalité  e ersom  vi  inte 

kan räkna med a  de vi ha  inne i år all d kommer a  

finnas  llgängliga.  Vädermässigt  var  sommaren  däre-

mot bedrövlig om man inte hade en sen augus semes-

ter.  Sopmaskinen  fick  överge  si   ordinarie  värv  och 

istället agera  länspump. Det höga tempot och den allt 

mer påtagliga stressen medför a   llbuden ligger kvar 

på en hög nivå.  Truckar  krockar och  rullar  tappas. A  

datorerna i truckarna  ll och från krånglar och hoppar 

ur  bidrar  också  ll  en  ansträngd  arbetsmiljö.  Sen  sist 

har vi dessutom ha  två olycksfall och e   llbud som 

 FRÅN KAJKANTEN  

Morre förbereder muddringen  

Sopmaskinen kämpar mot va enmassorna 
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krävt  en  längre  ds  sjukvårdsbehandling.  Det  är  inte 

all d olycksfallen som är de allvarligaste  incidenterna. 

Sta s ken blir missvisande. A  ha noll  som mål bety-

der  väldigt  lite  och  ger  ingen  ökad  säkerhet.  Det  på-

minner  en  del  om  Volkswagens  trixande med  utsläp-

pen. En rimlig bemanning är den bästa åtgärden för en 

bä re arbetsmiljö. 

Bemanning  ja.  De  två  som  hade  en  förlängd  pro-

vanställning  har  nu  också  erhållit  lls-

vidareanställningar.  Det  känns  bra.  Däremot  är  det 

flera som åker in och ut stup i kvarten på kortare viss-

dskontrakt. En kajare har under de senaste åren lyck-

as samla ihop minst 17 anställningskontrakt. Finns det 

något Holmens Mästerskap  i  den  grenen  så  har  vi  en 

trolig vinnare nere hos oss. 

På prov finns nu en extra bemanning på 50 procent på 

returhissen fram  ll årsski et. Det är bra, den resursen 

behövs  både  för  dag dsgruppen  och  för  kajen.  Återi-

gen ryktas det om a  rullarlaget skall föras över  ll ka-

jen. Det skulle iså fall vara okey för vår del. De flesta i 

rullarlaget kommer från kajen och vi är vana a  arbeta 

llsammans, men det är synd om truckförarna i ladan 

som åker jo-jo fram och  llbaka hela  den. 

De  första  gruppmötena  för  hösten  har  hållits  och 

förrutom  en  del  facklig  informa on  och  informa on 

om  personal  och  ekonomi  så  var  projektet  Fem  S 

(Ordning & Reda) på agendan i form av e  individuellt 

test kring de a. 

I  augus   var  kajarna  ute  och  seglade  igen  –  denna 

gången  bokstavligt.  På  kajen  i  Norrtälje  låg  ss 

Blidösund och  väntade på de  analkande  kajarna  som 

först ha   samkväm på Åtellet. Under  den  som ång-

båten  tuffade  fram  genom  Vätösundet  spelade  Fat-

boys  rockabilly  så  det  stod  härliga  ll  och  när  Blidan 

kom ut på Björkö ärden och vände ner mot Norrtälje-

viken  då  sa   kajarna  och  frossade  på  ångbåtsbiffen 

som sköljdes ner med humledryck. Det var  teambild-

ning i elitklass. 

En och annan truckrepara on blev det även denna sommar Sommarkaffe i hamnen 

Solig sommar? Blidösundsresan i augus  
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 SKYDDSFRÅGOR  

Arbetsmiljörapport 

O lycksfallstrenden under året ligger på en mycket 

låg nivå både med sjukskrivning samt utan sjuk-

skrivning.  Tyvärr  hade  vi  en  allvarlig  gasolycka  i  som-

mar. Personen fick åka  ll sjukhuset för observa on på 

grund  av  andningssvårigheter,  men  det  slutade  ändå 

bra med bara tre dagars sjukskrivning för den skadade. 

Det  som hände var a  man hade glömt a   stänga en 

avlu ningsven l  som  man  ska  stänga  när  man  fyller 

SO2 va en  i  tanken  (flytande  svaveldioxid)  från  kemi-

kaliebilen. Den skadade fick två andetag i sig i gasform 

på grund av a  avlu ningsven len var öppen därmed 

gick svaveldioxiden bakvägen upp på taket och då om-

bildades vätskeformen  ll gasform. Nu har man ändrat 

ru nerna så a  man låser avlu ningsven lerna i stängt 

läge,  innan  man  kan  köra  igång  påfyllningen.  På  det 

sä et har vi minskat  riskerna a  de a  inte ska kunna 

hända  igen. Vi  kommer också  a   ha dialog med  leve-

rantören  angående  gasmasker  och  gasfilter  för  a   få 

bä re  passform  på  gasmaskerna.    Dagens  gasmasker 

måste man spänna remmarna jä ehårt för a  det inte 

ska släppa gas genom masken och ansiktet. Här har vi 

e  område som leverantörerna måste  a på och för-

hoppningsvis hi a en bä re modell på gasmaskerna.        

Den här masken använde personen vid skade llfället. 

Här  ser ni  remmarna  som ska  spännas hårt,  för  a   få 

tä  i mellan ansikte och masken.  

Sta s ken  för  olycksfallen  i  år:  5  olycksfall,  1  arbets-

sjukdom  med  sjukskrivning  och  30  skador  utan  sjuk-

skrivning och 593 risk och  llbudsrapporter fram  ll 30 

augus .  Trenden  för  risk  och  llbudsrapportering 

kunde vara lite högre än vad den ligger för  llfället. Vi 

har sa  målet  ll 1200 risk och  llbudsrapporter under 

2015.    Nu  har  alla  kommit  från  semestern  så  under 

hösten så kommer rapportering säkerligen a  öka.  

Taisto Hautala 

Storstoppet   

En liten sammanfa ning av stoppveckan 34 ur arbets-

miljö och säkerhetssynpunkt. 

Uppstarten med planering av stoppveckan började re-

dan  på  senhösten  förra  året  med  a   Kjell  Hellström 

blev stoppgeneral för a  hålla ihop hela stoppet. 

Planeringen  av  arbeten  som  skulle  u öras  under  en 

vecka med bl.a. byte av bärring på barktrumman, driv-

styrsystem och ställverk på PM 12 samt en hel del ar-

beten på PM 11. Planeringen av arbeten var fantas sk 

bra ur arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt. 

Redan i e   digt stadium så bestämdes a  alla entre-

prenörer skulle ha SSG entré med vår lokala del för a  

få  komma  in  på bruket  för  a   arbeta  samt  a   entre-

prenörsanmälan  ll facken skulle göras i god  d.  

Vi bestämde också a  göra en informa on om samord-

ningsansvaret för samtliga som kunde tänkas ta in ent-

reprenörer,  produk onssamordnare,  personalledare 

med flera.  Informa onen  gjordes  vid  3  llfällen  2  ggr 

för  semestern  och  en  gång  e er  för  a   få  med  så 

många  som  möjligt  samt  a   alla  fick  samma  inform-

a on, vi fick bra gensvar från informa onerna. 

Alkokontroller  gjordes  dels med  s ckprov  och  en  dag 

då  alla  fick  blåsa  tyvärr  så  blev  det  2  entreprenörer 

samt en egen som blåste över noll, det bör nämnas a  

ingen var  sur eller  tvär utan alla var posi va  ll  a   vi 

gjorde kontroller. Med e  pressat  dsschema och a  

jobba 12  mmars ski  så vill man inte ha arbetskamra-

ter som är påverkade av alkohol eller är ”bakis” för det 
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är lä  a  göra misstag som kan få katastrofala följder. 

Lite mer smolk i bägaren fick vi på måndags morgonen 

när  ca:  200  entreprenörer  kommer  inom 1  mme  för 

a   få börja si  arbete,   vi hade  laddat upp med extra 

datorer  både  för  den  som  glömt  a   göra  SSG  Entré 

samt a  registrera in i passersystemet. Vi på torsdagen 

och fredagen före och då fungerade allt men på mån-

dag morgon så blev ena datorn utkastad och ny inlogg-

ning  fungerade  inte,  den  andra  sta onära  datorn  i 

vaktlokalen  ”storknade”  så  vi  göra  omstart  av  denna 

tyvärr  så  orsakade  de a  onödigt  lång  väntan  a   få 

komma in mer än vad vi planerat.    

På skadefronten så hade vi  lite småskador men  tyvärr 

så föll en entreprenör ner när den stege som han stod 

på gled undan, stegen saknade halkskydd på tre av fyra 

ben.  

Morgan Holmqvist 

Ny  arbetsmiljöingenjör 

Tomas Rosenblad  började sista veckan i mars i bruket 

och håller på a  sä a sig in i många bollar. Här kom-

mer en presenta on där han själv berä ar.    

Nu  har  jag  jobbat 

här  på  Hallsta  Pap-

persbruk  sedan 

slutet  av  mars.  Jag 

har  många  intryck 

av  min  första  d 

här och  jag har  lärt 

mig  väldigt  mycket 

och  jag  kommer 

lära  mig  mycket 

framöver.  Jag  imponeras  av  kunnandet  som finns  när 

det  gäller  arbetsmiljöfrågor  och mi   allmänna  intryck 

är a  det finns e  stort yrkeskunnande och yrkesstolt-

het  på  bruket.  Under  våren  följde  jag med  våra  pro-

duk onssamordnare på deras ronder på bruket. På så 

sä  har jag träffat rik gt många av de som jobbar här 

och  min  förhoppning  är  a   de  flesta  numera  känner 

igen mig  (även  om  jag  kanske  inte  all d  känner  igen 

alla jag träffar). 

Innan  jag  fortsä er a  berä a om mina  intryck  i mi  

nya  jobb och vad  jag har  för händerna  just  nu  tänkte 

jag berä a lite om mig själv och min bakgrund. Jag bor 

i Norrtälje sedan drygt 6 år.  Jag har en familj som be-

står av en hustru och tre barn i åldrarna 12-17 år, två 

flickor och en pojke. Jag bodde även i Norrtälje under 

min gymnasie d och jobbade drygt 1 år på Lintron AB 

(numera  NOTE)  innan  jag  återigen  började  studera,  i 

Stockholm  på  KTH,  maskinteknik.  Arbetsmiljö  har  jag 

läst både på KTH, fristående kurser på högskola och e  

år  i  England  på  Loughborough  University  of  Techno-

logy.  På  fri den  ägnar  jag  mig  åt  mina  båtar 

(egenbyggd 5 m rodd- och segelbåt och 6 m ruffad se-

gelbåt – Hydra 20). Förutom båtar så blir det skid- och 

skridskoåkning, spinning och gym. Jag tycker det är kul 

a   laga mat som jag bjuder vänner på men även  laga 

vardagsmat där jag trollar fram något ätbart av det jag 

hi ar  i kylskåpet. Jag gillar a  läsa böcker och hoppas 

en dag kunna avgöra,  genom a  känna på papperet  i 

boken,  om  det  är  papper  från  Hallsta.  E ersom  min 

hustru  är  från Gotland  så  llbringar  vi  stor  d  av  vår 

semester  på  Gotland.  Mina  digare  anställningar  har 

Vi ade in i PM12:s ställverk under stoppet och oj som det 

såg ut  

Slangen som vi körde in lite lu  ll dem i ställverket för det 

var så syrefa gt och varmt för a  dem skulle få lite bä re 

temperatur. Entreprenörerna blev verkligen nöjda.  
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varit som skyddsingenjör på företagshälsovård, konsult 

med  inriktning på användbarhet och ergonomi,  syste-

mingenjör/human factors på Saab Aerospace, använd-

barhetsspecialist  på  Electrolux  och  sakkunnig  på  Ar-

betsmiljöverket där jag jobbade med frågor som hand-

lade  om  marknadskontroll  av  maskiner,  MTO,  digital 

arbetsmiljö och ergonomi. De sista två åren på Arbets-

miljöverket  jobbade  jag  som  projektledare  för  pro-

jektet som tar fram den nya föreskri en om organisa-

torisk  och  social  arbetsmiljö  (psykosociala  före-

skri en). Denna föreskri  kommer med stor sannolik-

het a  börja gälla nästa år.  

Tillbaka  ll  Hallsta  pappersbruk  –  sedan mi   llträde 

har jag få  god hjälp av Molle och Taisto när det hand-

lar om arbetsmiljö och säkerhet. De är outsinliga källor 

av  kunskap  och  erfarenhet  och  kan  berä a  vad  som 

gjorts,  vad  som  inte  gjorts  och  vad  som kan  vara  bra 

a  göra. Tack vare dem känner  jag a  det finns hopp 

för mig a   få en god överblick av situa onen på pap-

persbruket. Jag har även träffat min företrädare (Lo a) 

under trevliga omständigheter på en båt  ll Åland och 

passade även på a  ringa henne då hon just börjat på 

Arbetsmiljöverket. Vi var fak skt kollegor under cirka 3 

månader. 

Jag kämpar på med a  lära mig nya administra va ru -

ner  i  olika  IT-system  –  IFS,  Promark  Portal,  HR  Plus, 

resebokning,  Netwise  etc.  Sedan  finns  det  en  massa 

spännande IT-system som Natlikan, Chemso , ProTAK, 

MOPS,  PIA  och  verksamhetsledningssystemet  (VLS).  

De  två  sistnämnda  har  jag  ägnat mycket  d  åt  sedan 

jag anställdes. 

Just nu arbetar jag och huvudskyddsombuden med a  

analysera  händelser  rapporterade  i  PIA  det  senaste 

året  och  ser  över  arbetsmiljöaspektregistret  för  a  

kunna  ta  fram  arbetsmiljömålen  för  2016.  Dessa  ska 

presenteras för ledningsgruppen i slutet av september 

och innan dess ska de presenteras för arbetstagarorga-

nisa onerna. Jag tycker det finns möjligheter a  ändra 

hur  vi  tar  fram målen där  jag  gärna  skulle  vilja  se  e  

större deltagande från chefer.  

Snart så är det även dags för revision av vårt verksam-

hetsledningssystem där även arbetsmiljö  ingår genom 

a  vi är cer fierade mot OHSAS 18001 (= systema skt 

arbetsmiljöarbete). Jag har lagt mycket  d på a  få en 

god överblick hur vårt ledningssystem är uppbyggt. Jag 

kan  även  se  a   det  finns  förbä ringsmöjligheter  på 

de a  område,  både  när  det  gäller  mängden  ru ner 

och innehållet.  

Jag  ser  som min  främsta  uppgi   här  på  Hallsta  pap-

persbruk a  hjälpa  ll a  förbä ra vårt sä  a  arbeta 

så a  vi  jobbar säkrare, hälsosammare, smartare, och 

effek vare.  Sam digt  kommer  jag  även  a   förbä ra 

mig själv och utvecklas i min roll som arbetsmiljöingen-

jör  så  a   jag hela  den är uppdaterad på de  senaste 

rönen, riskerna och reglerna inom arbetsmiljö och kan 

hjälpa  ll a  applicera dem hos oss. Jag ser fram emot 

mi  fortsa a jobb på Hallsta pappersbruk och hoppas 

på e  go  samarbete med de fackliga organisa oner-

na. 

Tomas Rosenblad 

Nya plåtväggar by es också på PM12 snyggt blev det  
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 REHAB OCH HÄLSA  JANKE WIKHOLM 

V armt blir kallt och sank onsavgi erna börjar bita! 

Den varma sommaren 2014 följdes av en kall och 

blöt  sådan  2015.  För  mig  blev  det  mindre  bad  och 

paddling och mera grovarbete. Året har också inneburit 

e   systemski e  i  arbetsmiljöarbetet.  Den  första  juli 

2014  avkriminaliseradesde  flesta  bro en  mot  arbets-

miljölagen. Straffen ersa es med s k. sank onsavgi er. 

Det  skulle  bli  dyrt  a   göra  fel  och  arbetsmiljöarbetet 

skulle på de a  sä  bli  effek vare. E  år har gå . Hur 

blev det? Men sank onsavgi er fanns i begränsad om-

fa ning  även  digare och 2013  inbringade 49  stycken 

förelägganden totalt 2,1 miljoner kronor. Enligt en pre-

liminär  beräkning  kommer  2015  a   sluta med  ca  300 

förelägganden och uppemot 20 miljoner kronor. Myck-

et  tyder  på  en  utveckling mot  fler  förelägganden  och 

högre  kostnader  de  kommande  åren.  Man  kan  med 

andra ord med fog säga a  kostnaderna för a  göra fel 

accelererat! 

Men har  arbetsmiljön blivit  bä re? Har  arbetsmiljöar-

betet  blivit  mer  effek vt?  Jag  llhörde  en  av  många 

som var ganska skep sk mot sank onsavgi erna. Inte 

för a  jag tycker synd om företagen som får betala när 

man inte sköter sig. Det är helt ok för mig. Problemet 

är  ju  snarare  vad  man  får  betala  för.  Ganska  många 

sank onsavgi er handlar om ”brist  i  ordningen bland 

papper”.  E   sådant  exempel  är  ju  a   det  kostar 

pengar  om man  inte  har  e   skri ligt  llstånd  för  a  

köra truck. Saknas e  sådant  llstånd kan e  företag i 

värsta fall få betala 150.000 kr. Några av de första fö-

reläggandena 2014 handlade just om de a. A  papper 

om  kör llstånd  och  utbildning  saknas  kan  visserligen 

vara e  problem. 

Men vill man verkligen påverka arbetsmiljön bör man 

inrikta sig på a  påverka felak gt beteende. Låt mig ta 

e  exempel från egen verklighet. I våras var jag förse-

nad  ll e  flyg. På den berömda E10-an (i Norrbo en 

med  rä a  kallad  för  ”dödens  väg”)  åkte  jag  fast  för 

fortkörning. Det var 31 år sedan sist, så man kan  inte 

säga a   jag är någon notorisk  fartsyndare. Men själv-

klart  har  böterna  och  hotet  om  vidare  ”repressalier” 
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VIS VÄG 

 

A  slå in 

På en klok 

Och vis väg 

Måste väl vara e erföljden 

Till insikten 

A  det finns e  antal vägar 

Som Du kan välja på 

Med Di  hjärtas röst som kompass 

Och som karta? 

Trångsyntheten rusar blo  på 

Längs en enda väg 

I enkelriktningens riktning 

Tills… 

 

 

DEN ANDRA GRYNINGEN 

 

Din andra gryningen 

Är här nu. 

 

Och dess morgon 

Är först  

Och främst riktad 

Till Karin 

Som i sin allra solrikaste skepnad 

Dock är en givmild person 

Och kvinna, 

Åh, augus  månad! 

 

Erik Asteving 

gjort a  jag nu blivit bä re på a  hålla nere has ghet-

en. 

”Straffet” gjorde med andra ord ny a! 

Nu  tycks det  som a  Arbetsmiljöverkets  inspektörer  i 

förhållande  ll  sank onsavgi ernatänkt  på  samma 

sä .  Den  absolut  övervägande  mängden  handlar  om 

brister i fallskydd. Annars hade man säkert kunnat hi a 

e  stort antal brister avseende förar- och utbildnings-

intyg,  arbetsmiljöplaner  respek ve  förhandsanmäl-

ningar.  Så  mi   råd  ll  ”verket”  är  defini vt:  Jobba 

gärna  med  sank onsavgi er  som  korrigerar  felak gt 

beteende  snarare  än  ”pappersfel”.  Skapa  gärna  fler 

sank onsavgi er  som  är  i  linje  med  de a.  De  flesta 

olyckorna  skulle  kunna  elimineras  om  man  ”tänker 

e er före”. Kan sank onsavgi er innebära a  vi i vissa 

fall  jobbar  lite  långsammare  och  försik gare  kommer 

de  a   göra  stor  ny a!  Men  en  sak  går  nog  inte  a  

”sank onsavgi a” bort och det är brister  i den psyko-

sociala arbetsmiljön.  I veckan såg  jag e  Tv-reportage 

om  sambandet mellan  arbets mmar och  stroke. Man 

intervjuade  en  trevlig  försäljningschef  som  e er  lång 

sjukskrivning  återhämtat  sig  e er  en  stroke.  Han  be-

rä ade a  han hade jobbat väldigt mycket och ”älskat” 

si  jobb. På frågan om han skulle gjort annorlunda om 

han  känt  ll  konsekvensen  svarade  han:  Självklart! 

Många, inklusive undertecknad, har nog levt i den vill-

farelsen  a   jobba  mycket  inte  är  så  farligt  om  man 

tycker a  det är roligt. Undersökningen säger tvärtom 

och  är  en  varningsklocka  för  många.  Inte  minst  alla 

hårt arbetande 

egenföretagare. Innebär de a a  det inte är så vik gt 

a  uppska a si   jobb?  Inte alls.  Jag är helt övertygad 

om a  dålig psykosocial arbetsmiljö  ll största del be-

ror  på  tråkiga  och  monotona  jobb  som  u örs  med 

mycket stora brister i  ledarskapet. Inte minst det sista 

brister på många  företag. E er a   i  tre o år genom-

fört  kursen  Chefens  ansvar  för  arbetsmiljön  har  jag 

träffat tusentals chefer. Många är duk ga och engage-

rande. Men man ges inte realis ska förutsä ningar a  

träffa och  se  sin  personal. Här  finns  huvudnyckeln  ll 

e  bä re och friskare arbetsliv! 

Arbetsmiljöhälsningar!  

Janke Wikholm, konsult 

 ERIKS HÖRNA   
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 KRÖNIKA  MIKAEL LILJA  

För var dag blir det bä re, men bra lär det 

aldrig bli 

 

D et  är  semester der  på  våra  fabriker  så  det  är 

ganska lugnt på kontoret, jag arkiverar och plane-

rar  inför hösten,  jag  lyssnar  sam digt på vår na onal-

skald  Cornelis  Vreeswijk  jag  trallar  muntert  med  och 

förundras  över  hans  underbara  texter.  Emellanåt  tar 

jag  del  av media  bruset  på  nätet,  i  stort  se   alla  d-

ningar ägnar all sin kra  åt a  sprida oseriöst skräp.  

Invandringens  kostnader  verkade  vara  ämnet  för  da-

gen, man pratar om a  människor som flyr för sina liv 

kostar  för mycket. Vidare kan man konstatera a  hat-

nivån  i  samhället  har  s git,  alla  hatar  snart  alla,  inte 

minst invandrare som hatas av de flesta. 

Åter  ll Cornelis, han har skrivit mängder av fängslande 

visor  på  det  svenska  språket,  otrolig  presta on  med 

tanke på a  han var Holländare av börd. 

Hur  skulle  Sverige  se   ut  utan  människor  som  han? 

Skulle  vi  som  land  inte  vara  fa gare  utan människor 

från andra kulturer. 

Var  Cornelis  en  bra  affär  för  Sverige,  ökade  han  vår 

ne oexport? Utan a  veta tror jag a  han var en dålig 

affär för samhället. Rent ekonomiskt var han kanske en 

dålig  affär, men  hans  bidrag  ll  landets  kulturella  ut-

vecklig går inte a  mäta i pengar. 

Vad jag snackar om? Jo jag pratar om a  vi allt o are i 

media pratar pengar när vi pratar invandring, är män-

niskor lönsamma? 

Trenden är  a  människor  som har  en utbildning  som 

är  ll  gagn  för  moder  Svea  är  någorlunda  välkomna. 

Människor som är analfabeter, lågutbildade, halta och 

ly a är mindre välkomna.  

När  vi  gjort  denna  indelning  övergår  vi  ll  a   dela  i 

människor e er religiös åskådning. 

Vi  tycks glömma a  det är människor  som  inte sällan 

fly   för  sina  liv  som  knackar  på  vår  dörr,  kanske  ska 

man  i  en  fram d  uppvisa  betyg,  bankbok  etc.  innan 

man blir insläppt i Sverige.  

Vuxna, i huvudsak män, som jag hållit för normalbegå-

vade människor u rycker  sig på e  osmakligt  sä  a  

det krampar sig i magen. 

Vi  snackar  om  färgen  på  plåster,  namnet  på  e   bak-

verk, färgen på olika typer av choklad. Vi som värdens 

mest  sekulära  land  bryr  oss  helt  plötsligt  vansinnigt 

mycket om andras religion. 

Vi borde börja prata integra on ute i stugorna, hur gör 

vi så a  det blir så bra som möjligt? 

Vi måste stå upp för asylrä en, i morgon kan det vara 

vi som måste söka skydd i e  annat land. 

Vi  kan  sam digt  konstatera  a   Cornelius  aldrig  blev 

svensk medborgare,, 

Mikael Lilja 

Pappers 1:e vice ordförande 
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V ilken plats och  d  var  lämpligare  för firandet av 

ortens 100-årsjubileum än torget i Hallstavik och 

Hallstaviksdagen.  Denna  dag  hade  den  högre makten 

belönat oss med fantas skt vacker väder, kanske hös-

tens bästa. Och folk, Hallstaborna, de strömmade som 

en flod och översvämmade torget. Vi  tror a  ca 3000 

personer deltog i firandet. Föreningar ställde upp man-

grant, och vid sina bord berä ade de om sina verksam-

heter för de nyfikna som kom.  Lokala matproducenter 

visade stolt upp sina produkter. Hembakat bröd, smak-

rika  ekologiska  korvar,  finaste  honung  och  kaninkö  

lockade  mångas  intresse.  Grilldo en  spred  sig  över 

hela torget. Hemgjorda hamburgare från Gribby var så 

goda a  de försvann på en  mme.  Även vi på Pappers 

visade a  vi kan hantera grillen. Vuokko, Ullis och Ro-

ger grillade ca 600 korvar och delade ut dem alldeles 

gra s  ll Hallstaborna. A  det var uppska at behöver 

man inte betvivla. En konstant kö vi nade om de a.   

Även de som åkte på en guidad tur genom bruket fick 

köa för sin plats i bussen som startade resan från cent-

rum. Ca 300 besökare blev det. 

Många  uppträdanden  på  scenen  berikade  den  redan 

fina  stämningen på  torget. Gospelkören, Häverö  folk-

danslag  och  spelmän,  Daniel  Norén,  Bea  Blomberg, 

Wilma  Lindersson  och  den  store  Peter  Mys cman 

Sjölund  –  en  rik g  glädjespridare,  som  llsammans 

med  en  fantas sk  samling  såväl  svenska  som  ut-

ländska ar ster spelade ljuva reggaetoner för oss sam-

lade  på  torget.  Hallstaviks  kammarkör  gav  en  upp-

ska ad konsert inne i Folkets hus. På kvällen bjöd Pap-

pers  sina medlemmar  på  familjefilmen Ant-Man  i  Bio 

Rosen.  

Hallstaviksdagen är e  vik gt evenemang för alla oss. 

Förutom  vi  själva  får  även  de  kära  sommargästerna 

skåda hur  rikt Hallstavik är på  föreningsliv och kultur. 

Vi är en liten ort som har nästan allt man behöver! 

Aleksandar Srndovic 

 HALLSTAVIKSDAGEN 
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Tivoli för de minsta Ingen stor fest utan Hasse och Roslagens Scenteknik 

Solidaritet på torget Old mer   

Peter Mys cman  Sjölund - i gula tröjan  
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Grillmästaren Roger Berglund 

Daniel Norén 

Talangjaktens finalister  

Ansiktsmålning  var populär  
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Förfa aren Fredrik Persson Förfa aren Kalle Güe ler presenterar sina böcker 

Fram da speedwayåkaren   
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 NOVELL  ROBERT WAHLSTRÖM 

Straffet 

L asse  hade  svikit  och  svikare  måste  ha  si   straff. 

Visst  kunde  Svenne  vara  lite  väl  hård  mot  Marie 

och  det  var  onödigt  av  honom  a   spöa  på  den  där 

grabben på puben så hårt. Det spelade ingen roll, man 

blandade,  helt  enkelt,  inte  in  snuten.  Nu  riskerade 

Svenne a  hamna på kåken och det drabbade inte bara 

hans  familj  utan  fak skt  hela  bygden.  Vem  skulle  nu 

hjälpa oss med bilmeckandet, el och rördragningen? Vi 

hade planerat allt. På  lördag skulle hela gänget träffas 

ute  i  jaktstugan  för  lite  ”planering  och  vickning”.  På 

vägen  dit  måste  vi  passera  Norrängsberget  och  den 

svåra passagen alldeles vid stupet brukade all d Lasse 

passera  först.  Lite  utspilld  olja  och  lös mossa  ovanpå 

skulle medföra  a  han halkade,  resten  skulle naturen 

ta  hand  om-  Allt  skulle  se  ut  som  en  olyckshändelse 

och  oljespåren  skulle  inte  vara  några  problem  a   av-

lägsna.  

Lördagen  kom,  Bengan  hade  åkt  ut  digare  och  fixat 

med oljan, allt var därmed ordnat för a  Lasse skulle få 

si  straff. Men var de a rä ? Vilka var vi a  göra den 

bedömningen? Dessa tankar hade, mot min vilja, kom-

mit och gå  under den gångna veckan och nu när  jag 

sa   i  köket och drack morgonkaffet kom de över mig 

igen. Samvetskval plågade mig under hela bilfärden  ll 

Norrängen. Det var inget muntert gäng som mö e mig. 

Den enda som tycktes vara på bra humör var Lasse.  

– Då är vi alla här, dags för avmarsch! sa Lasse och tog 

sedvanligt täten med e  leende på läpparna. Vi andra 

gick  tysta,  samvetskvalen och  funderingarna kom åter 

över mig. Vad är det vi håller på a  ställa  ll med? Vil-

ken rä  har vi a   ta  lagen  i egna händer? Vad tänker 

de andra? Tystnaden höll  i sig och bröts först vid fika-

pausen då Nisse började prata om sin  restaurering av 

huset och det var märkbart a  samtalets sy e var a  

inte väcka någon misstänksamhet hos Lasse. Så fort jag 

råkade  a på Lasse så väcktes minnen från allt roligt 

vi  ha   llsammans.  Kreta  resan,  ällvandringen,  pub-
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svängarna,  ll  slut  kunde  jag  inte  längre  se  honom  i 

ögonen. Vandringen  fortsa e och när vi kom fram  ll 

Norrberget  strilade  värmande  solstrålar  fram  mellan 

de stora tallarna.  

Nu fanns det ingen återvändo. Gla  visslande närmade 

sig Lasse den svåra passagen och jag kunde inte förmå 

mig a   a när jag hörde Lasse halka omkull och vrå-

lande  glida mot  stupet.  Johan  var  först  framme,  själv 

blev  jag  stående och  jag  kände  a  magen  ville  vända 

sig  ut  och  in.  Till  slut  kom  jag  upp  och  nu  stod  hela 

gänget  och  ade  ner  i  dalen, men  ingen  av  oss  ser 

skymten av Lasses kropp. – Vi får gå ner och kolla, sä-

ger Johan och precis när vi vänder oss om för a  gå hör 

vi  hur  det  rasslar  ll  bland  enbuskarna  vid  sidan  om 

stupet. Vi blir  stående och ser hur någon, eller något, 

sakta reser sig ur buskarna. – Jag måste ha ha  ängla-

vakt  för  berget  var  alldeles  snorhalt!  Som  förstenade 

står vi och  ar på Lasse när han borstar av sig barren 

från enbuskarna. 

 Fina vävar 

H allstaviks 100-års firande tar sig olika u ryck. 

Under sommaren har  Häverö Vävare ha  en 

utställning ”Bruksvävar” på Folkets Hus där temat va-

rit Hallsta Pappersbruk och produk onen där. 11 

kvinnliga vävare bidrog med 1  ll 4 alster i var. Flera 

av utställarna har själva koppling  ll bruket och Mo-

nica Rasmussen har arbetat på bruket. Det var en 

mycket trevlig utställning där vissa mo v var lä a a  

känna igen medan andra var mer kluriga. Den som 

missade utställningen på Folkets Hus har en chans  ll 

då den nu under en  d visas på Valhall.  

Roger Berglund 

 HÄVERÖVÄVARNA 

Snurrande rullar av Gi e Söderbäck 
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ut åt gubbarna så a  de fick en bra ersä ning. Det här 

gillade inte alla kollegor bl a Ber l Sköld var emot det. 

Nu  var  det moderna  der  då  skulle man  inte  göra  så 

ansåg en del av cheferna. 

”Skåp-Erik”  Jansson,  som  si er  närvarande,  fyller  på 

med en liknande historia som han själv varit med om. 

Erik: -Vi hade ha  journa  och jobbat på som fan och 

ville  komma  hem.  Det  fanns  inga  sov mmar  på  den 

den.  Förman  Lindblad  hade  lagt  på  några  extra  m-

mar  och  det  kom  ingenjör  Holm  på.  Lindblad  försva-

rade det med a  arbetet går fortare om gubbarna får 

lite extra betalt. Det får man inte göra ändå, sa ingen-

jör Holm. Skit samma iså fall betalar jag gubbarna själv, 

sa Lindblad. 

Ulf: -Mi  första jobb var på Va enfall. Där jobbade jag 

i två år. Men när de fly ade från Hallstavik då började 

jag 1954 på verkstaden. Det var på maskinverkstaden 

vid en chiphyvel sen blev det svarvning. Där blev  jag  i 

första omgången kvar i tre år. Sen gick jag  ll sjöss e  

par år. Var på Johnson Lines ”Panama” och gick på Sy-

damerika bl a Buenos Aires och Santos. En dag gjorde 

vi  en  u lykt  ll  en  ormfarm  i  San  Paolo.  Det  var  en 

Roger möter Ulf Lindblad 

U lf  är  född  1937  i  Hallstavik.  Han  har  två  bröder och är yngst  i brödraskaran. Ulfs  far, Einar Lind-

blad,  jobbade  på  en  bilverkstad  i  Östhammar  och 

bodde  i  Norrskedika  innan  han  kom  ll  Hallsta  Pap-

persbruk i början på 20-talet och började som repara-

tör  på  mekaniska  verkstaden.  Familjen  fly ade  in  på 

Va engränd  först men 1944 köpte man hus på nuva-

rande Sta onsvägen. Där bor Ulf idag. Einar blev sedan 

förman, ”förkarl” skojar Ulf.   Modern, Be y, kom från 

Johannisfors, hon var hemmafru. Hennes  far  var  kusk 

på  Forsmarks  bruk  som  drev  e   massabruk  i  Johan-

nisfors. Det bruket brann upp  i början av 30-talet och 

återuppbyggdes aldrig.                                          

Om farsan berä ar Ulf: -Det fanns ingen beredskap då. 

Det var o a jobb på söndagen när fabriken stod s lla. 

Kunde vara svårt a  få ut gubbarna. Farsan var mycket 

på  jobbet och morsan var arg. Det kunde gå  ll så a  

farsan  gick ut  vid 07.00 och arbetade hela dagen och 

a  repara onerna pågick ända  ll måndagsmorgonen. 

Han kunde då stanna kvar och låg och sov på golvet på 

kontoret – djävla idealist alltså! Då kunde han stämpla 

 PROFILEN  ULF LINDBLAD 
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upplevelse. Sen mönstrade jag på ”Ragneborg” e  far-

tyg som  llhörde Ragne, e   litet rederi från Västervik. 

Vi  gick  på  Kanada  och  amerikanska  ostkusten.                                                                  

Hade tänkt a  börja plugga igen men det blev inget av. 

Gjorde  lumpen och började på Holmens  igen 1960 på 

Mekaniska. Var först reparatör på ÅKC och kom sen in 

på maskinverkstaden  igen  som  svarvare.  Det  var  helt 

okey a  jobba på bruket tyckte man då. Kommer ihåg 

a  Verkstadsklubben hade mycket ak viteter då. 

Ulf:  Jag  var  kulturarbetare  digt.  Som  pojke  sålde  jag 

Folket i Bild – FiB och fick provision. Fick en lista av Po-

li k-Gustav och  gick  och  lämnade  dningar  e er  den. 

Redovisade  veckan  e er  och  fick  då  provision  på  för-

säljningen.  Det  var  mer  som  e   jobb.  Poli k-Gustav 

(Johan A Gustavsson,  senare Raborg)  jobbade  ski   på 

bruket som smörjare på PM 8. 

-När  jag  började  var  Hugo Nilsson  ordförande  i  68an. 

Fackföreningen  fungerade  bra  men  man  var  inte  så 

insa  då, inte så man kunde klaga. Vi blev engagerade 

senare. Det  var  inget  vi  hade med oss hemifrån. Men 

det  fanns  ju motsä ningar om t ex  jouren och bered-

skapen. Och då blev man intresserad. Först i Verkstads-

klubben  och  senare  i  Folkets  Hus.  I  Verkstadsklubben 

var  det  Manken,  Sven-Erik  Magnusson,  som  styrde. 

Han var bra och en stark ordförande. Han ville a   jag 

skulle  gå med  i  s-föreningen och påverka där. När  jag 

gjorde det fick  jag sen,  inför Manken,  stå  ll  svars  för 

vad socialdemokraterna gjort!                                                                                                          

Ulf:  -Man  gick  på  fackmöten  i  gamla  Folkets Hus. Det 

var  lite  mer  folk  med  då  men  inte  så  många  ändå, 

kanske runt 50 st. Det var mycket diskussioner men jag 

deltog  inte. Har aldrig varit mycket  för a  prata, men 

det  fanns  några  kommunister  som  talade  mycket, 

ibland om ingen ng alls. 

-Farsan  var  socialdemokrat  men  när  det  var  Tre on-

dagsfesten  på  Folkets  Hus  sa  han  ifrån  a   det  ska  vi 

inte  gå på och då  gjorde man  inte det. Man hade  re-

spekt  för  han.  Orsaken  var  troligen  den  a   han  som 

förman inte tyckte a  vi skulle ta del av arbetarbarnens 

godispåsar  e ersom  vi  inte  hade  bidragit  ll  festens 

kostnader.  

-På golvet var det Verkstadsklubben som gällde –  inte 

avd 68. Mycket poli skt snack. Melker Edman var en av 

de  ledande  också  inom  poli ken.  Han  var  fantas skt 

bra, blev aldrig arg. En gång när Ber l Sköld skällde ut 

Melker  så  svarade  Melker  lugnt  ”Undrar  om  du  inte 

har  lite  fel  där…”,  då  blev  Ber l  ännu  mer  uppretad 

e ersom  Melker  inte  blev  arg.  Vi  hade  två  andra  s-

poli ker på verkstan också, det var Kalle Engman och 

en  som he e  Ernst  Ekman  som  var  nämndeman.  Det 

fanns  inga  kvinnor  med  på  den  den,  varken  i  verk-

stadsklubben eller 68:an. 

Ulf har många  roliga episoder  från bruket men  tycker 

det kan vara känsligt och a  det går ut över personer. 

En historia kan han  i  alla  fall berä a  som handlar om 

Verkmästare  Strandman.  -Det  var  en  äldre  man  som 

he e Bernhard Andersson. Han var svarvare. En rik gt 

stor gubbe. Han sa  och rökte på morgonen. Sen gick 

han  på  toale en  när  det  var  e   arbete  som  det  var 

brå om med.   Strandman sa e då upp arbetet  i svar-

ven. När Bernhard kom  llbaka blev han förbannad för 

a  Strandman varit på hans svarv. Det här gör du inte 

om  en  gång  ll,  det  här  har  du  inte  med  a   göra. 

Strandman  fick  be  honom  om  ursäkt.                

Det  finns också mindre  roliga  händelser  som  t  ex  när 

det kom en konsult från Norge. Man tog ut några gub-

bar på golvet och skulle göra en slags  dsstudie på hur 

vi  jobbade bland annat  i  svarven. Det var olus gt och 

ledde  dessutom  ll  osämja  på  golvet.                

Erik och Ulf tycker a  det var smart av bolaget a   in-

föra  extra  basar  som  fick  dubbla  lojaliteter.  Det  var 

Bengt Arnesjö som införde det. Ibland gick det inte a  

snacka med dem. Det var fel då och är fel än idag säger 

Erik och Ulf enigt. 

Ulf vid borren på verkstaden 
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Ulf: -Vi var med i Folkets Hus-styrelsen, både för gamla 

och  för  nya  Folkets  Hus  som  invigdes  1972  av  Olof 

Palme.  Den var ganska livak v med bl a danser. Då fick 

man minsann bära bänkar kommer jag ihåg. 

-En  annan  a rak on  var  Idro sfesten  i  Hallsta  (HIK). 

Den  låg  all d  e er  löningen  så  a   folk  skulle  ha 

pengar. Kända  idro smän och ar ster uppträdde bl a 

Kapten Vilmer i svajmasten. 

Frågar Ulf om han har något råd  ll dagens ungdomar: 

-Det är a  de ska engagera sig, det är vik gt med det 

fackliga, tycker jag.                                                                                                                                 

Avslutningsvis y erligare en historia om Ulfs  far Einar 

Lindblad.      Det var en gång e  arbete som skulle gö-

ras  i  barkhuset. Det  var  stupet  som skulle  göras  iord-

ning.  Gubbarna  frågade  e er  ritningarna  och  då  sva-

rade Einar: -Skit i ritningarna. Sä  opp stupet och kom 

hit och rita sen. 

Roger Berglund 

Kom ll Pappers expedi on och  
hämta din Viking Lines presentkort! 

Ulf Lindblad och Erik Jansson 
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presentant och studieorganisatör. Har även en kort  d 

få  sä a mig in i Pappers studie och organisa onsfrå-

gor då jag var POSK (Pappers organisa ons och studie 

kommi é) representant. 

Vid sidan av mi  jobb tycker jag om a  vara med min 

familj  som består av 3 söner och man samt hund och 

ka .  Familjen  har  all d  varit  engagerad  i  idro sför-

eningar och vi  lägger o a helger och vardagar  i hand-

bollshallar och bordtennishallar och fotbollsplaner. Jag 

själv är väldigt intresserad av inredning där inrednings-

dningar  och  bu ker  llhör  e   stort  behov  av  a  

hänga med i svängarna, det finns all d något man kan 

snappa upp som  lltalar en. Musik är också en stor del 

av mi  liv där jag gärna åker på konserter. Vi har även 

under e  par års  d ha  förmånen på Södra Cell Mör-

rum a  vara med  i en  lokal körkamp där  företag  från 

Karlshamn har ställt upp med sin egna kör, där vi sedan 

har  tävlat med våra bidrag. De a har bjudit  på  roliga 

möten, energi och glädje. 

Tack för a  jag fick vara med i er fantas ska medlems-

dning vilket jobb ni  lägger ner, den ska ni vara stolta 

över. 

Ann‐Sofi Pe ersson 

Avdelningsordförande 

 GÄSTAVDELNING  AVD 34 MÖRRUM 

M i   namn  är  Ann-

Sofi Petersson och 

jag  är  Pappers  avdelning 

34  ordförande  sedan  i 

mars  2015.  När  jag  fick 

frågan  om  a   ställa  upp 

som  kandidat  ll  ordfö-

rande blev  jag glad sam -

digt som jag fick fundera e  tag vad det skulle innebära 

både för mig och min familj. Då denna mandatperiod är 

e   fyllnadsval  på  1  år  har  jag  möjlighet  a   prova  på 

samt  a   medlemmarna  kan  bilda  sig  en  uppfa ning 

vem jag är. Som ordförande har jag nu utmaningen a  

sä a mig in i medlemmars frågeställningar och ärenden 

samt representera dem i förhandlingar, rehab mm och 

hoppas med  det  a   jag  kan  göra  en  posi v  skillnad  i 

människors liv. 

Jag har varit anställd 23 år på Södra Cell i Mörrum i skri-

vande  stund  där  jag  har  ha   lite  olika  arbetsuppgi er 

bland annat som laborant på dag d för kontroll av mas-

sakvaliten,  postbud,  dri laborant  samt  den  längsta  -

den  som  processtekniker  på  massasidan,  där  jag  kör 

kokeri och oblekt. 

Sedan  1993  har  jag  med  jämna  mellanrum  företrä  

medlemmarna genom a  vara styrelseelev,  styrelsere-

Södra Cell i Mörrum  
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Läs‐kampanj och nyrekrytering 

 

D et årliga studieuppsökeriet är igång och pågår t o m vecka 42. Där kan du anmäla dig  ll både fack-

liga kurser och fri dscirklar. Är du intresserad av något 

ämne som inte finns med i vårt utbud kan du ändå an-

mäla dig. Studiecirklar går a  anordna i det flesta äm-

nen bara man får ihop  llräckligt många (3-5 personer) 

och  en  kursledare.  Den  25  september  genomförde  vi 

”Kunskapens bord” på Valhall för tredje året i rad. Ny  

för  i år är a  Jägarexamen är  llbaka i Hallstavik samt 

a   det  finns  e   material  kring  frågan  om  NATO-

medlemskap. I en ruta här in ll ser du namnen på upp-

sökarna  och  vilka  områden  de  ansvarar  för.  Det  går 

också a  anmäla sig direkt  ll Ulrika på fackexpedi on-

en. 

Fyra av våra  försäkringsinformatörer var på en vidare-

utbildning  i  Tällberg  den  29-30  september  och  våra 

revisorer  Lennart  Eriksson,  Anders  Wiklund  och  Mi-

chael Åkerlund är anmälda  ll förbundets revisorskurs i 

höst.  

Taisto har varit på förbundets utbildning för avdel-

ningarnas  försäkringsansvariga och Örjan  Jansson 

var på förbundets konferens för arbetsställets hu-

vudskyddsombud. 

Här är e  urval av de utbildningar som genomförs 

under hösten: 

 Miljökurs 6-8/10 (steg 1) samt 3-5/11 (steg 

2), Uppsala  

 Lag  och  Avtal,  19-21/10  (steg  1)  samt  10-

12/11 (steg 2), Göteborg  

 Retorik, 26-28/10, Runö 

 Förbundskurs,  steg  I  3-5/11  och  steg  II  1-

4/12, Runö  

 Facklig introduk on, 9/11, Sthlm 

 Fysiska och psykiska belastningsfaktorer, 9-

11/11, Runö 

 Kvalificerad  förhandlingsteknik,  9-11/11, 

Runö 

 Arbetsanpassning  och  Rehabilitering,  16-

18/11, Runö 

 A  informera och agitera, 16-20/11, Runö 

 Arbetsmiljöprojekt, 23-25/11, Runö 

 ÄPPLET STUDIEKOMMITTÉN  

Utbildning av försäkringsinformatörer 



 

PAPPERS MAGASINET   NR 3                                                                                                                                                                          23 

Uppsalaförfa aren  Kjell  Eriksson  besökte  åter Hallsta-

vik i mi en av september. För två år sedan arrangerade 

avdelningen en förfa ara on med Kjell på biblioteket. 

Denna gång var han här  för a  medverka  i en  Läs  för 

mig  (pappa)-utbildning  som  ABF  anordnade  och  där 

flera  förtroendevalda  från  avd  68  deltog.    Kjell  be-

rä ade om sig och si  förfa arskap men tog även upp 

betydelsen av a   föräldrar  läser böcker  för  sina barn. 

Det påverkar barnens  förmåga a  utvecklas både ver-

balt och  i  skri , ger dem en bra grund  för  skolgången 

och a   även  senare  i  livet hävda  sina  intressen. Även 

Kalle Güe ler och några barnbibliotekarier deltog och 

visade bl a runt på biblioteket. Tanken är a  de a var 

e   startsko   för  fortsa   arbete  kring  denna  Läs-

kampanj som bl a LO står bakom. 

I november  träffas studieorganisatörerna  i Pappers på 

en  studiekonferens  på  IF  Metalls  kursgård  Skåvsjö-

holm. Då  läggs  e   förslag  ll  kursplan och budget  för 

2016.  I anslutning  ll denna konferens hålls en utbild-

ning  för  studieorganisatörer.  E ersom  avdelningens 

studieorganisatör  kommer  a   behöva  ersä as  senast 

inom e  par år så vore det bra om någon medlem med 

intresse  för  studier  hör  av  sig.  Det  bästa  är  a   få  en 

överlämning i ordnade former. 

Den  24  november  har  ABF  Norrtälje  si   höstmöte  i 

Norrtälje. Då deltar vi som vanligt. 

Roger Berglund, studieorganisatör  

Kjell Eriksson på Läs för mig-utbildningen i september 

Kjell Eriksson signerar på Läs för mig-utbildning  

Kunskapens bord 2015 
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De a är våra studieuppsökare och de områden de ansvarar för. 
 

PM 11 ski  1-6 - Jaana Kuusisto (PM 11/skl 4) 

PM 12 ski 1-6 - Vuokko Taipale (PM 12/skl 6)   

Emballering/rullalag ski  1- 6 - Anders Lidén (Emb/skl 2)  

Mek, El, Ski  UH, Förråd och Byggnadsavdelningen - Taisto Hautala (HSO)  

Ved (inkl daggående) och TMP ski  2, 5 och 6 - Peter Nilsson (TMP/skl 5) 

Ved  (inkl  daggående)  och  TMP  ski   1,  3  och  4.  Kemikalielossningen  samt  PQM  -  

Lars‐Åke Gardehed (TMP/ skl 3)  

Hamn, H-lab samt daggruppen Emballeringen - Roger Berglund (hamn)  

Pappers konstsamling  

I  år  firar  även  Pappers  avdelning  68  si   100-

årsjubileum.  Förutom  de  tradi onella  fackliga  frå-

gorna, har avdelningen genom åren också ha  e  en-

gagemang  i  kulturfrågor. Under  årens  lopp har  avdel-

ning  68  få   ihop  en  konstsamling  genom  gåvor  och 

egna inköp. I samlingen ingår både erkända konstnärer 

såväl  som  lokala  förmågor. Till de  förra hör bland an-

nat  Roland  Svensson, Gustav  Rudberg, Göran Brunius 

och keramikern Lisa Larsson. Till de lokala förmågorna 

 KONSTUTSTÄLLNING 10/10 ‐ 11/11   FOLKETS HUS 

hör Olle Almgren, Sten Rinaldo, Birgi a Söderman m.fl. 

För  a   inte  utställningen  ska  bli  för  spli rad  har  vi  i 

Häveröbygdens Kons örening  llsammans med Roger 

Berglund,  vice ordförande  i  Pappers avdelning 68 och 

studieorganisatör, valt temat ”Arbete och papper”. De 

konstverk som valts ut  speglar på olika vis bruket, ar-

betet  och  pappersproduk onen  från  råvara  ll  färdig 

produkt. Konstverken speglar också arbetet historiskt, 

från begynnelsen  ll idag. 

 

Roger Berglund  visar utställningen 
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Avd. 68:ans musikkår ”Hornmusiken” 

Lars Jidlows minnen från avd. 68:ans musikkår 1945-

1962 

S om 9-10 åring  (1945-1946) började  jag  i musikkå-

ren. Mi  första instrument var en trumpet av mär-

ket  Ahlberg  och  Ohlsson  med  cylinderven l.  I  kåren 

kallades den för koppartrumpeten e ersom klockstyck-

et var  llverkat i koppar. 

Hallstavik hade ingen musikskola på den  den. Det var 

någon av farbröderna Ruben Eriksson eller Fiol Anders 

som skrev ut c-durskalan med greppen – sedan var det 

bara a  gå hem och öva. 

E er  något  år  gick  jag  över  ll  a   spela  ven lbasun. 

Min  debut  gjorde  jag  troligen  i  12-års  åldern.  På  1:a 

Maj  spelade  vi  på  fyra  platser  –  Hallstavik,  Herräng, 

Norrtälje  och  Rimbo. Men  före  1:a Maj  kommer  30:e 

april och då spelade musikkåren varje år vid majbrasan 

i Häverödal. Arrangör  för de a var Borgarbrandkåren. 

Transporten  ll och  från spelningarna ombesörjdes av 

brandkåren. Vilken höjdare för en grabb i 12 års åldern 

a  få åka brandbil. Bilen tror jag var en Ford med täckt 

kaross.  Brandmannen  som  hämtade  oss  kallades  för 

Tingshus-Ivar – han bodde i  ngshuset. Ivar Andersson 

var hans korrekta namn. Om jag inte minns fel spelade 

Ivar bastrumma med musikkåren. 

Stämbesä ningen var sådan när jag började i kåren a  

det bara var en träblåsare. Det var Gunnar Westerlund 

på klarine   i  övrigt  var det bara bleck. Omkring 1948 

var magister Edlund vår dirigent. 

Våra notböcker 

Våra notböcker var svarta och med handskrivna noter 

utskrivna av musikfanjunkare Lehman vid I 8 i Uppsala. 

En  d  var  han  även  ledare  för  avd  68:ans  musikkår. 

Vilket  arbete  det  måste  ha  varrit    a   skriva  ut  alla 

stämmor  för hand. De nya noterna  samlades  i  de  grå 

pärmarna.  Fiol  Anders  ordnade  de a,  han  var  kårens 

materialförvaltare. 

Kända musiker som llhört kåren 

Under  en  period medverkade  Zilas Görling  i musikkå-

ren på klarine . Zilas hade under 1930-talet spelat te-

norsaxofon med Charles Redland, Håkan von Eichwald 

och Arne Hülpers med flera. Zilas hade i början av 1950

-talet  slutat  som  yrkesmusiker.  I  Hallstavik  arbetade 

han hos bilhandlare Hansson som kamrer. Zilas Görling 

betraktades  på  30-talet  som  en  av  våra mest  talang-

fulla jazzmusiker. 

Någon gång på 1950-talet fick vi en trumpetare  ll kå-

ren vid namn Anders Hessman. Han hade spelat med bl 

a Malte  Johansson  på  Liseberg  i  Göteborg.  Även  An-

ders  hade  spelat  med  Hülpers  och  Eichwald.  Anders 

Hessman var en  llgång för orkestern. Under en period 

1954 hade han elever som han undervisade. 

En  musikant  som  jag  också  uppska ade  var  kårens 

förste  basunist  Curt  Stolpe.  Hans  fina  ton  och  glän-

sande  obligatspel.  Curt  Stolpe  arbetade  som  ingenjör 

på ritkontoret. Han kom från en militärmusikfamilj.  

Ruben Eriksson har ha  stor betydelse för mig. Han var 

en  rik g  musikant  och  en  ödmjuk  människa.  Ruben 

 RETROSPEKTIVT ‐ MUSIKKÅREN 

Lars Jansson, 12 år, med ven lbasunen 1948 
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spelade trumpet, ven lbasun och bas (F-tuba så kallad 

skorsten).  Under min  d  i  musikkåren  var  det  främst 

1:a tenor och bas. Ruben gav mig en del lek oner. 

Under  alla  år  som  jag  spelade  i musikkåren  upplevde 

jag e  väldigt go  kamratskap. 

Samarbete med andra musikkårer  

Vi  samarbetade  med  Norrtälje  Musikkår  vid  1:a  Maj 

samt vid flera andra  llfällen. Vi hade mycket    trevligt 

llsammans. Gäs riheten var stor med mat och dryck. 

Samarbetet kan ha börjat omkrring 1951. Musikkårer-

na  spelade  llsammans  när  LV  3  fly ade  ll  Norrtälje 

och det var 1952. 

Omkring 1957-1958 hade musikkåren en  låg verksam-

het.  Musikkårens  verksamhet  upptogs  den  7  oktober 

1959 e er a  ej varit ak v de senaste åren. Det kanske 

var  ll  stor  del  ABF:s  förtjänst  a   musikkårens  verk-

samhet upptogs igen. När ABF annonserade i ortspress-

en om a  elever kunde beredas plats i musikkåren er-

höll vi på de a sä  e   otal pojkar vilka huvudsakligen 

undervisades av Karl Holmström och Åke Olsson. 

Omkring 1952-53  inköptes en del  instrument  från A-B 

Birger  Steiner Hovmusikhandel  i  Stockholm. Bland an-

nat  köptes  en  ven lbasun  av märket Miraphone.  I  en 

prislista  från  1957  var  priset  695  kr  för  de a  fina  in-

strument. Inga instrument av svensk  llverkning inköp-

Musikkåren 1946.Bakre fr v Hafdell, Ernst Ekman, Gunnar Westerlund, Ruben Eriksson, Ivar Andersson, Nils-Erik Levander 

Främre fr v Engelbert Andersson, Bengt Lindgren, Hellman, Rosvall, Sven Ruben Eriksson, Tor Oskarsson. Si ande i förgrun-

den Lars Jansson. 

Lars Jidlow  idag 2015 
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tes  under  under  min  d  i  kåren.  Ahlberg  &  Ohlsson 

instrumenten  sändes  dock  på  repara on  i  början  av 

fem otalet  e er  a  musikkåren  erhållit  e  bidrag på 

5.000 kr från avd. 68. 

Återkommande  spelningar  varje  år  var  avdelning 

68ans  fackföreningsfest,  brandkårens  brasa  i  Hä-

verödal  på Valborgsmässoa on,  1:a Maj  spelningarna 

och midsommara on vid Tommen i Hallstavik. 

Lars Jidlow (Lars Hugo Jansson)  

 

Saxat ur Vårt Lu värn 

Redan som liten grabb hemma I Hallstavik drömde Lars 

Jidlow om a  bli musiker. Hans intresse för ”bleckblås” 

väcktes när han på  julgransplundringar hörde gubben 

Gode blåsa ven lbasun. Familjens va enkanna av plåt 

var det första ”instrument” som Lasse lyckades pressa 

fram några  toner ur. Hans äldre brors  scouthorn stod 

sedan  i  tur.  En  dag  när  Lasse  var  i  nio- o  års  åldern 

besökte han  frisören Sven Ruben,  samtalet gled  in på 

Lasses  intresse  för  bleckblås  under  klippningen  och 

Sven  Ruben  bjöd  in  honom  ll  musikkåren  samma 

kväll. På kvällen när han för första gången skulle prov-

blåsa en lånad trumpet överraskades Lasse av a  mun-

stycket var  fullt av snus. Det avskräckte  inte, han del-

tog  i Hallstaviks Musikkårs musicerande  fram  lls den 

upphörde på 60-talet.   

Georg Ekeström  

Musikkårens sista framträdande 1a Maj 1960 . Man har just avgå  från järnvägsta onen och är på väg mot nuvarande 

centrum 
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hade  placerat  oss  i  parken  vid  korsningen  Uppsalavä-

gen och Carl Wahrens väg. När ungefär halva spelning-

en var avverkad började det  småregna. Det  såg ut  a  

inte  bli  så  långvarigt,  och publiken  visade  inga  tecken 

a  vilja gå därifrån, så vi fortsa e a  spela. Problemet 

var  a   regndropparna  gjorde  notpappren  genomskin-

liga,  så  det  blev  märkliga  tongångar,  när  både 

”rätsidans” och ”avigsidans” noter trädde fram. Där gav 

vi upp.  

Vid en repe on hade jag anledning a  säga något  ll 

basstämman, Ruben Eriksson, musikkårens äldste mu-

sikant, hade vinkat. Han behövde ”hjälp”. Han var som 

sagt  ll  åren  kommen  och  hade  tandproteser  både 

uppe och nere. För a  han skulle kunna blåsa hade han 

skurit  ll  inlägg av suddgummibitar som höll proteser-

na  ”på plats”. Det  var  en  ganska  ranglig  konstruk on, 

så a  när han skulle säga det han vinkat för, så talade 

han för säkerhets skull rakt in i munstycket. Det lär väl-

digt  egendomligt  men  fullt  tydligt  ur  klockstycket. 

Självklart  händer  både  lus ga  och  olus ga  säker  vid 

såväl  repe oner  som  framträdande.  Vid  en  uppspel-

ning hade hornstämman t.ex. missuppfa at slagfiguren 

och därmed tempot alldeles. De kom in rä  i insatsen  

No ser, hågkomster och reflek oner  av  Berth Eriks-

son 

Bland alla intryck och minnen har nog främst etsat sig 

fast  den  enorma  entusiasmen  och  framåtanda  som 

präglade alla ak va. Jag erinrar mig a  repe onerna 

var all d näst in ll hundraprocen gt besökta. Musiks-

kolan  arrangerade  t.ex.  veckoslutskurser  med  jämna 

mellanrum,  mest  med  blåsmusik.  Där  var  all d  alla 

blåsare,  vuxna  såväl  som  elever  och  lärare  med.                                                             

E  minne som jag burit med mig genom åren var när 

musikkåren  skulle  ha  sin  första  repe on.  Det  hade 

gå  ut en offentlig inbjudan och jag minns spänningen 

inför mötet med  ”de  gamla  blåsarna”. Min  förvåning 

över hur många de var, som hörsammat inbjudan, var 

enormt stor. Vi sa e oss i två parallella halvcirklar för 

a  börja spela. I skaran fanns en äldre herre som inte 

hade något instrument. Han hade sa  sig på hornister-

nas plats. Innan vi började sa han a  han ville ha ”si  

gamla horn”. Det  var  Engelbert Andersson,  som vill  e 

ha si  Ahlberg och Ohlsson-althorn ” llbaka”, det fick 

han  naturligvis  och  hans  förtjusning  över  a   det  var 

renoverat och upputsat var påtaglig. 

En annan oförglömlig episod är  från en parkmusik. Vi 

Jubileumsorkestern övar under ledning av Berth Eriksson 
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men fortsa e dubbelt så snabbt. Vid e  framträdande 

i Orionparken en söndagse ermiddag med kaffeserve-

ring,  strålande  sol  och  mycket  folk  avbröts  musiken 

med jämna mellanrum av motorbullret från speedway-

cyklar  som  skulle  trimmas.  En  episod,  som  hade,  om 

oturen varit  framme, kunnat sluta mycket  illa, var när 

vi på en Kris himmelsfärdsspelning på väg från Edebo 

kyrka  ll  Häverö  kyrka,  blev  hejdade  på  krönet  av 

Lundås backe. En bil hade vält och låg på sidan mi  i en 

stor  pöl  av  bensin. Människorna  omhändertogs,  men 

bilen  och  framförallt  bensinen  låg  kvar.  Ruben  Eriks-

son, inbiten storrökare, stod mi  i pölen OCH TÄNDER 

EN  CIGARETT!  På  min  llsägelse  släcker  han  snabbt 

cigare en.  Vad  hade  kunnat  hända.  Rysansvärda 

tanke. 

Emeller d, bilen bärgades och vägen blev framkomlig. 

Vi  åkte  och  kunde  fullgöra  vårt  uppdrag. 

Utsikterna  a   68:an  återuppstår  är  hart  när  obefint-

liga. Kon nuiteten i genera onsski et uteblev och för-

ankringen bakåt i tradi on har bru ts sedan många år. 

E   inslag  i  samhällsbilden är borta. Kanske  i en  fram-

d……………………………. 

Berth Eriksson 

Instrumentariet 

När jag  llträ  tjänsten som kommunal musikledare 1 

januari 1962 startade jag upp med a  rekognosera en-

hetsskolans, framförallt f.d. realskolans, lokaler.  

På  vinden  ll  s.k.  ”Gröna”  skolan  hi ade  jag  bland 

mycken  bråte  en  celloliknande  ngest,  några  trasiga 

trummor  och  e   antal  mycket  nö a  och  halvtrasiga 

instrumentlådor. Dessa  visade  sig  innehålla  bleckblås-

instrument  i    visserligen  luggslitna  etuier,  men  fullt 

komple a med mustycke och notgaffel. E ersom mina 

kunskaper om just trumpeter, basuner och sånt knapp-

ast fanns, konsulterade jag en av de  mlärare som re-

dan arbetade i musikskolan: Karl Holmström. 

Han visste då a  berä a a  de hade använts  i 68:ans 

musikkår. 

När  jag  lyckats få fram pengar  ll restaura on och re-

para on,  så  jag  åkte  och  lämnade  in  dem  hos  Erik 

Pe ersson Musik på Linnégatan 11-13 i Stockholm. 

När jag sedan hämtade dem sa expediten a  de aldrig 

ha  så mycket snus i tvä va net förr. Där var också en 

äldre man  innanför disken och när han fick se vad  jag 

skulle  hämta,  tog  han  en  av  basunerna  och  sa  med 

tårglans i ögonen: ”Den här har jag byggt”. Jag vill min-

nas  a   han  he e  Roland  Forslund  och  varit  instru-

mentmakare hos Ahlberg och Ohlsson och få  anställ-

ning där e er nedläggningen 3år  digare. 

Jag  hade  alltså  ”hi at”  7  st.  Ahlberg  och  Ohlsson-

instrument! 

Jag  bedömde  dem  så  värdefulla  och  ömtåliga  a   de 

inte  skulle  lånas  ut  ll  elever.  Däremot  var  det  med 

stor  glädje  som flera av  ”68:ans” blåsare  ”tog  llbaka 

sina instrument”.  

Det var 1 korne  i Ess 

1 korne  i Bb 

             1 trumpet i Bb 

             1 althorn i Ess 

             2 basuner i Bb 

             1 bastuba i F-Bb 

Jag  minns  mycket  väl  ansiktsu rycket  på  Kalle 

Holmström,  Engelbert  Andersson,  Ruben  Eriksson, 

Sven Rubensson m.fl. när de fick se ”sina”  instrument 

skinande blanka, utan skavanker och i fullt funk onellt 

skick. 

Ahlberg och Ohlsson 

En fabrik för bleckblåsinstrument 

Fabriken anlades 1850 och var verksam  ll 1959. Den 

försåg  strängt  taget  hela  det  professionella  och  ama-

törmässiga  musiksverige  med  bleckblåsinstrument, 

alltså  i  över  100  år.  Kvalitetsmässigt  stod  de  mycket 

högt  både  vad  gällde  klang:  ”tonens  valör”,  och 

funk on.  Man  hade  lyckats  få  fram  instrument  som 

”svarade  på  hela  registret”.  Det  säregna  var  det 

”svenska  greppet”  vilket  innebar  a   tredje  ven len 

sänkte tonhöjden 2 tonsteg i stället för 1½.  I viss mån 

påminner  en  Ahlberg  och  Ohlsson-trumpet  om 

”wienertrumpeten”, som används i Wienfilharmonien. 

Prismässigt är svårt a  bedöma vad  instrumenten be-

ngade,  men  en  tenorbasun  kostade  i  1935  års  pris-

kurant 340:-. I dagen penningvärde skulle det motsvara 

c:a 10 000 kronor 

Dessvärre  är  ”an kvärdet”  på  Ahlberg  och  Ohlsson-

instrument  inte  särskilt  högt  idag. Affek onsvärdet  är 
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 MINNESTAVLA   däremot  enormt.  Instrumenten  är  ju  en  mycket  stor 

del  av  kulturarvet  och  används  än  idag,  mest  bland 

fri dsmusiker. 

Berth Eriksson 

Originalmusik på originalinstrument 

Vid  jubileumsfesten  i  Folkets  Hus  den  26  september  

framfördes det, i samband med öppningsprogrammet, 

några  nyskrivna  stycken.  Det  var  dels  en  fanfar  och 

dels  e   musikstycke  –  båda  specialkomponerade  av 

Berth  Eriksson  just  för  de a  speciella  llfälle.  Berth 

hade handplockat en ensemble som dessutom spelade 

på  Hornmusikkårens  instrument  inköpta  1926  -  där-

ibland några mässingsblås från Ahlberg & Ohlsson. 

Den som vill veta mer om avd. 68:ans musikkår hänvi-

sas  ll  vår  75-årshistorik  där  det  finns  e   kapitel  om 

musikkåren.  

Roger Berglund 

JULIFÖDELSE (JULIDÖD) 

 

 En gång i början av 1940

-talet  så  föddes  det  en 

liten  pojke  som  så  små-

ningom skulle komma a  

bli  en  skicklig  ordkonst-

när  som  även  släppte  in 

bildkonsten i si  univers-

rum  och  i  e   galler-fri  

galleri  där  även musiken 

hade  en  oas  och  en  given  plats.  Och  det  lär  ha  ske  

någonstans  i  Solna. Och han växte visst upp som  lille-

bror  ll  en  storasyster  i  en  villa  i  Råsunda,  han  som 

före en omstart på 1970-talet he e Karl-Oskar Robert 

Boberg. Och det var där och då som Zero kom a  läg-

gas  ll  den  redan  rikhal ga  namnfloran.  Sedermera 

och mestadels  valde  han  lltalsnamn  Robert  som  si  

ar stnamn.  Ja,  Robert  Broberg,  alltså.  "Robban,"  det 

var dock en variant av Robert som han o a hade svårt 

a  lystra  ll under sina olika perioder som namnmäss-

igt även innefa ade Robert Brightmoun n. 

Alldeles nyss så var om än lite senare juli månad igen. 

Och en nybliven 75-åring som o ast hade alla sina dör-

rar öppna  ll  si  barnasinne  s ger ombord på en båt 

som sorgset nog inte är en livbåt utan en båt bort från 

e   liv  med  såväl  dova  och  dystra  som  klara  och 

ljusa.färger och kulörer med ski ande nyanser och to-

ner. 

Men  Lajla,  Maria-Therese  och  många  andra  kvinnor, 

flickor  och  tjejer  och  en  och  annan  man,  pojke,  kille 

och  kis  rör  sej  på  kajerna  runtomkring  i  Sverige  och 

eventuellt  även  i  annorstädes  länder  främst  i  Norden 

och i Förenta Staterna som minns hans u lykter dit för 

a   föra hans arv som först och  främst är hans sånger 

vidare in i en fram d där dom behövs som insikter och 

som glädjeglimtar medmera... 

 Erik Asteving 
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 FÖRSÄKRINGAR   FOLKSAM 

Storslam för Volvo i Folksams rankning av säkra bilar 

Volvo tar hem segern i Folksams nya rankning av säkra bilar. Högst betyg får Volvos modeller V70, S80, S60, V60 

och XC60 från 2007 och framåt. Säkerhetsnivån för de bilarna är drygt 50 procent högre än genomsni sbilen. På 

andra plats kommer Volvo XC90 02-15 och Honda CRV 98-06 med 48 respek ve 47 procent högre säkerhetsnivå. 

Folksams rankning av bilars krocksäkerhet, ”Hur säker är bilen?” 2015, baseras på u allet av verkliga olyckor. Folk-

sam har forskat kring trafikskador sedan början av 80-talet, så det finns en stor samlad kunskap om hur skador upp-

står, hur de kan undvikas och begränsas. En vik g parameter är vilken bil man färdas i – bilens säkerhet har en av-

görande betydelse för vilka konsekvenser en olycka får. 

– Det är av engagemang för våra kunder som vi tar fram rapporten ”Hur säker är bilen?”. Förutom pris är säkerhet 

den vik gaste faktorn vid val av bil. Rankningen är  ll för a  hjälpa och vägleda bilköpare  ll säkra bilval, säger An-

ders Kullgren, trafikforskningschef hos Folksam. 

Volvo toppar, tä  följd av Honda och BMW 

I årets rapport har Folksam rankat 254 bilmodeller. Volvo är klar vinnare, precis som vid rapporten 2013, men av-

ståndet minskar i toppen. I årets lista hamnar Volvo XC 60  llsammans med sina systermodeller V70, S80, V60 och 

S60 i topp. De bygger alla på samma grundstruktur. Volvo har dessutom modellen XC90 02-14 på andra plats, tä  

följd av Honda CRV 98-06 som hamnade i toppskiktet även 2013. 

En nyhet i årets rankning är a  BMW har två modeller med på listan över de allra säkraste bilarna som har minst 40 

procent högre säkerhet än medelbilen: BMW 3-serie 12- och BMW 5-serie 04-09. 5-serien var även förra gången 

bland de säkraste. Dessutom har Audi A4 08- samt Mercedes C-klass 07-13 tagit sig in på topplistan. 

Märke och modell               Procent bä re än genomsni et 

Volvo V70/S80/S60/V60/XC60 07-            51 

Volvo XC90 02-15                48 

Honda CRV 98-06                47 

BMW 3-serie 12-                46 

BMW 5-serie 04-09                46 

Audi A4 08-                  45 

VW Sharan/Seat Alhambra/Ford Galaxy 96-        41 

VW Passat 08-14                40 

Mercedes C-klass 07-13              40 

Toyota RAV4 05-12                40 

När det gäller småbilar är det glädjande a  flera nyare modeller har en rela vt hög säkerhet. Bland de allra minsta småbilarna 

är det flera nyare bilar som har en hög säkerhetsnivå, bland andra Skoda Fabia 07-13 som är mycket nära säkraste klassen. 

Märke och modell        Procent bä re än genomsni et 

Skoda Fabia 07-13                39 

Hyundai I30 07-11/KIA Ceed 07-11           36 

Peugeot 308 07-12                36 

VW Golf 08-12                30 

I bo en av rankningen hamnar VW Polo 82-94. Men även följande något modernare bilar har en mycket låg säkerhet: Honda 

Civic 96-00, Ford Fiesta 96-02, Hyundai Accent 99-06, Hyundai Elantra 96-03 och Citroën C3 00-09. 

Hela listan finns på: www.folksam.se/hursakerarbilen 
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Gotland 

Kalkstens Hawaii 
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 VYKORT FRÅN GOTLAND  ANDERS LIDÈN 

Själva bodde vi hos bekanta som rela vt nyligen fly at 

från Stockholm för a  för a  pröva livet som lan sar i 

en by nära Roma Kloster, ganska mi  på Gotland – e  

bra läge för bilu lykter åt alla håll. För den som hellre 

vill  ta  sig  runt  på  cykel  är  förutsä ningarna  goda  då 

uppförsbackar  knappt finns  (men kanske kan motvin-

den  stundtals  bli  besvärande  på  en  ö?).    Dessutom 

finns  en  hel  del  slingrande  småvägar  (och  ännu  fler 

vägskyltar!). Längs vägarna färgas åkrarna vackert och 

intensivt röda av vallmon som verkar växa mest över-

allt. Överallt verkar också kyrkorna finnas – man åker 

inte många minuter innan nästa kyrktorn syns! När jag 

e eråt  undersökte  de a  visade  det  sig  a   Gotland 

fak skt  är  Sveriges  kyrktätaste  kommun! 

Senare  under  sommaren  infann  sig  minsann  värme 

och torka. Som i sin tur medförde ökad risk för skogs-

bränder.  Antändningsrisken  på  Gotland  var  under  en 

period  högst  i  hela  landet.  SMHI:s  brandriskprognos 

antydde a  hela ön skulle omfa as av den högsta gra-

den på den 6-gradiga skalan! Det var svårt a  tro då vi 

i juni stod dyngsura med våra mackparaplyer i Visby! 

K alkstens-hawaii  har  någon  lite  humoris skt 

u ryckte det som.  Inte underligt då Gotlands 

berggrund  huvudsakligen  utgörs  av  kalksten.  

A   kalksten  är  mycket  användbart  upptäcktes  på 

Gotland redan för ca 1 000 år sedan. Vid den  den 

började  landets  äldsta  kyrkor  a   byggas  och  kalk-

stensblock och bränd  kalk  kom då  ll  användning. 

Kalkstensbrytningen kom a  spela en vik g roll för 

det  gotländska  näringslivet  och  hade  samma  eko-

nomiska betydelse som järnet och skogen hade på 

andra  håll  i  Sverige.  Denna  i  omkring  1  000  år 

blomstrande  industrigren  har  ända  fram  ll  idag 

behållit  en  dominerande  ställning  i  öns  näringsliv. 

På  senare  år  har  framförallt  Nordkalks  planerade 

kalkbrytning  varit  hä igt  omstridd  och  blev  rik-

skänd när demonstranter för e  par år sedan hind-

rade avverkning i Ojnareskogen. 

Nåväl  –  under  den  egna  semestern  kom  jag  inte  i 

närheten av Ojnareskogen men väl e  enormt kalk-

bro   i  Slite  och  givetvis  kalksten  i  olika  former  - 

hus,  kyrkor,  raukar  eller  rent  av  som  en  ringmur! 

Tre  mmar  tar det a   ta  sig över med  färjan  från 

Nynäshamn. Överlag smidigt och enkelt med både 

bil  och  djur, men  kanske  lite  enahanda  för  någon 

som är invand med a  åka med Eckerölinjen. Men 

en  burk  salmbärssylt  blev  det  ändå  i  ”taxfree-

bu ken”.  

Utmärkande för semestern var det enastående se-

mestervädret  – d.v.s.  regn,  regn och  fak skt  ännu 

lite mer av samma väder. Så var det med e  av de 

solsäkraste ställena i landet! Men å andra sidan såg 

det  väl  ut  i  större  delen  av  landet  i  början  av 

”sommaren”? Förmodligen hade det vädermässiga 

sammanbro et den påverkan på världsarvet Visby 

a  här blev lugnare än lugnast. Men kanske var det 

också  lugnet  innan  stormen?  Veckan  e er  skulle 

nämligen  ”poli ker-woodstock”,  almedalsveckan 

börja! Visbys ca 25 000 åretruntboende fördubblas 

då i antal! Y erligare lite senare drar medel dveck-

an igång. Med andra ord blev det mer utrymme a  

u orska staden och ön utan en massa jobbiga turis-

ter. På med flytvästen!  

 

Promenad längs Klintebergets raukfält 
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Blåeld i solnedgång vid Djupvikhamns fiskeläger 

Visby med S:t Maria Domkyrka Övergiven kvarn på den gotländska landsbygden 
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FAKTA OM GOTLAND 

Län: Gotlands län 

Yta: 3183,7 km 

Folkmängd: 57 255 

Hertiginna:  Prinsessan Leonore 

Landskapsblomma: Murgröna 

Landskapsdjur: Igelkott 
Sällskapet ” De badande vännerna” bedrev Sparbank redan 

1880 

Ringmuren sedd från Almedalen. Trappgavelhuset i bak-

grunden, från  1200 talet, är Sveriges äldsta  använda  

hyreshus 

Vy över Visby med S:t  Karins kyrkoruin 
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 NR 2 KRYSSLÖSNING  

Vinnare av kryss nr 2 är: 
1: pris   —‐     Inga vinnare fanns. 

2: pris   —- 

 

 KALENDARIUM 2015 
Styr Styrelsemöte 

AVD Avdelningsmöte 

KO Kontaktombud 

HKO Huvudkontaktombud 

  MUMSBITAR  

Coca‐Cola kaka i långpanna 

GÖR SÅ HÄR 

1.  Sä   ugnen  på  ca.190  grader.  Klä  en  långpanna 

30x40 cm med bakplåtspapper.2. Smält smöret. Vispa 

ägg och socker pösigt.3. Blanda de torra ingredienser-

na och  llsä  det och coca-cola i äggvispet. Rör om, så 

det blandar sej. Tillsä  det smälta smöret. Rör om  ll 

STYR AVD KO‐träff HKO‐träff Anmärkningar Tid 

          

18 nov 25 nov 27 nov 13 nov Förbundsmötet  19 - 20 nov 

       

16 dec       

       

       

slät smet. Häll  i  långpannan. 4. Grädda  i ca. 15-20 mi-

nuter, känn med s cka, den ska kännas torr när den är 

klar. 5. Glasyren kan du göra på 2 olika vis. Gräddas  i 

ugnen  eller  bred  på  kall  kaka.  I  båda  fallen  så  smält 

smöret och blanda i det övriga. 6. Gräddad glasyr: Bred 

den  på  den  nästan  färdiggräddade  kakan  och  grädda 

y erligare ca. 3-4 minuter så a  glasyren bubblar och 

kokar  in. Strö på strössel,  (alt  kokos) direkt när kakan 

kommer ut ur ugnen. 7. Glasyr på kall kaka. Låt kakan 

kallna helt innan du breder på glasyren. Strö över med 

strössel. 8. Skär kakan i lagom stora bitar 

Ingredienser 

Bo en 

3 st   ägg 

4,5 dl  socker 

225 gram smör 

2,25 dl coca-cola 

6 dl vetemjöl 

1,5 msk bakpulver 

1 msk vaniljsocker 

4 msk kakao 

 

Glasyr 

100 gram smör 

5 dl florsocker 

4 msk coca-cola 

1 msk vanilj socker 

Garnering: 

0,5 dl  strössel ,brunt 

B L O M S T E R 
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 KRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM  

D ags för e  ny  kryss. Du behöver  inte lämna in 

hela krysset när du löst det. De bokstäver som 

hamnat i de tonade rutorna bildar e  ”lösenord”. 

Lämna in de a lösenord  llsammans med di  anst-nr, 

namn och avd. så deltar du i dragningen. 

Du kan även maila lösenordet  ll oss : 

 

avd.68@holmenpaper.com 

Bland  de  inlämnade  rä a  svar  kom-
mer vi lo a ut: 
 
1: pris  2 st trisslo er 
2: pris  1 st trisslo er 

Lodrä  

  1. Brev och vakt 

  2. Ejderhonorna 

  3. Uppsöks sjukhus för 

  4. Brukar bonden 

  5. Nr sex från solen 

  6. Deppig 

  8. Gälar 

  9. Tyst!! 

11. Kajkar 

14. Svindel (ej tryne) 

16. Regleras av bävrar 

17. Var och en 

19. O a över kossorna 

20. Truppslag kort 

22. Modern "kompass" 

24. Värkte 

25. Bach-hit 

28. Plira mot solen 

29. "Starta" pucken 

30. Höjdläge 

31. Skakig valuta? 

 Vågrä  
 7. Förfa are och dator 

  9. Kamikazepilotens uppgi  

10. Långbenta 

12. Någon utan go 

13. Lennart med hörna 

15. Försvårar fartygstrafik 

18. Blä! 

20. Nada 

21. Är opera onspa enten 

22. Plats för viss tompava 

23. Inta 

26. Klövdjur 

27. Är o a skrotbilen 

30. Fick vi när vi föddes 

32. O ast vid högtryck 
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