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Ordf. har ordet: 
Vårt avtal går ju ut 31/3-
2007 och våra centrala 
parter bör ha träffat en 
rad överenskommelser 
till dess. Men läget av 
idag ser inte så värst 
ljust ut. Men ännu kan 
mycket hända. Våra 
centrala parter hade 
fram till 28/2 på sig att 
lösa detta. Då de inte 
träffade någon överens-
kommelse då, så träder 
OPO (opartiska om-
budsmän) in under mars 
månad och försöker att 
finna lösningar 

Sid. 2 

Krönikan: 
Efter ett antal år blev 
min far arrendator och 
så småningom egen 
bonde i Bladåker. Sitt 
arbete inom socialdemo-
kratin fortsatte han hela 
sitt liv. Han var i 20 år 
ordförande i Bladåkers 
RLF (numera LRF). Det 
gick bra tills man inom 
RLF-distriktet fick in-
formation om att en so-
cialdemokrat var ordfö-
rande.  

Sid. 3 
 

Här sjunger Plura Jonsson "Om jag vore ar-
betslös" med text av Cornelis Vreeswijk, en 
passande sång vid detta protestmöte mot den 
nya regeringens ändringar i arbetslöshetsför-
säkringarna. 
Bland fanorna fanns även vår avdelningsfana 
liksom ett gäng medlemmar från 68:n  (sid. 4) 
 

Foto: 
Tommy Falk 
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Ordföranden 
har ordet 

J aha då var det dags igen. Fasligt vad tiden går. 
Snart vår och årsmöte igen. Vad har nu hänt sen 

senast då? Jo som nu alla känner till så är det nytt av-
talsår. Vårt avtal går ju ut 31/3-2007 och våra centra-
la parter bör ha träffat en rad överenskommelser till 
dess. Men läget av idag ser inte så värst ljust ut. Men 
ännu kan mycket hända. Våra centrala parter hade 
fram till 28/2 på sig att lösa detta. Då de inte träffade 
någon överenskommelse då, så träder OPO (opartiska 
ombudsmän) in under mars månad och försöker att 
finna lösningar. Och de har 1½ månad på sig att finna 
en lösning. Därefter kan det bli frågan om eventuella 
konfliktåtgärder (Inget som vare sig förbundet eller vi 
strävar efter) men vi får väl mobilisera oss här uppe 
och se över hur vårt ställningstagande ser ut då. Men 
detta får vi återkomma till.  
 
Förhandlingar: 
11-timmars regeln 
Det har varit en del huvudbry på ingången av år 2007. 
Dels har vi haft en del diskussioner angående 11-
timmars regeln. Dels kan 
man tycka att informationen 
ifrån våra respektive centra-
la parter varit tämligen lud-
diga och svårtolkade. Dels 
har vi haft en viss luddighet 
inom våra egna led, detta 
naturligtvis på grund av 
luddigheten från centrala 
parter. Men efter att vi i slu-
tet av januari fått en helt 
klar bild från vårt förbund 
så lättade det upp många knutar om och hur vi skall 
tolka vårt avtal. Ja just det, det är avtalet och inte la-
gen som är styrande i detta fall. Och enligt vår tolk-
ning så har bolaget begått avtalsavbrott men bolaget 
bestrider detta. Vi har nu fört frågan till central för-
handling.  
 
Omplaceringar i emballeringen 
Vi har i en förhandling 2005 fastslagit att man efter 
ombyggnation av hylskapen på emballeringen och en 
funktion där, kan gå ned i bemanning med 1Person/
skiftlag. Nu har vi kommit fram dit och man började 
att förhandla på en linjär nivå men blev där inte över-
ens om hur det hela skulle bemannas ned. Så frågan 
kom upp på det lokala förhandlingsbordet. Här kom 
man med ett nytt sätt att värdera om hur en neddrag-

ning skulle gå till. 
   Till vår förvåning värderades enligt en ny princip 
som arbetsledare och ledningen på emballeringen kom-
mit fram till. Den lyder enligt följande endast på AR-
BETSKOMPETENS inom det egna arbetsområdet. 
Som ni kan förstå så reserverade vi oss mot denna 
princip. Vi framförde att det finns mängder av faktorer 
som bör räknas in i en sådan här bedömning, så som 
lång trogen tjänst medmänsklighet, trygghet mm. mm. 
Men tyvärr, så fastslog man sin ”NYA” princip här på 
bolaget. Tänk nu på att detta var en lokal förhandling 
vad skall komma härnäst? Brun tunga, blåögd????? 
Som ni förstått så är det svårt att luta sig mot något 
stöd när det gäller omplaceringar. Det är inte som prin-
cipen sist in först ut. 
 
Avlösningstid 
Här finns i varje fall en strimma hopp om att kunna 
komma fram till någon lösning men vi får se. Frågan 
finns på bordet men har av bolaget senarelagts. 
 
HSO Facklig förtroendemannatid 
Här gör vi ett försök att återgå till 1 tredje man som vi 
haft tidigare. Men även denna fråga är utav oss senare-
lagd. 
 
Ved/massa: lönegrupp 5 
Här var man i linjen helt överens om hur detta skulle 
kunna lösas men där hade man inte mandat att fastslå 
någon ny lönegrupp utan därför före frågan upp till det 
lokala planet. 
 
Avtalsbrott mot förhandlingsordning emballe-
ringen 
Här har bolaget erkänt avtalsbrott. Vi har ej begärt nå-
got skadestånd i den frågan. 
 
Stopptillägg 
Här har bolaget lagt en framställan att man vill dryfta 
frågan. Detta har vi inget emot. 
 
Rundvandringarna är nu fastslagna till att ligga på ons-
dag 13.00 och har en spridning runt fabriken. Det kan 
förekomma att man har vandringen någon annan dag 
en den utsatta men detta är bara i undantagsfall. 

Joakim Eriksson 
 
 

”Ja just det, det är 
avtalet och inte la-
gen som är styran-
de i detta fall. Och 
enligt vår tolkning 
så har bolaget be-
gått avtalsavbrott 
men bolaget be-
strider detta.” 
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Krönika 
Gästkrönikör: Sune Alm 

D et finns säkert många anledningar till att 
man blir intresserad av politik. För min 

personliga del var det två olika personer, som 
var orsak till att mitt intresse för politik väcktes 
redan i mycket unga år. 
   En av dessa personer var min far Oskar 
(född1895). Han började sitt arbetsliv med olika 
anställningar som dräng och statare i Östuna och 
Knivsta socknar. Han blev mycket tidigt intres-
serad av socialdemokratin och fackföreningsrö-
relsen. Han var tidigt med och försökte starta 
fackföreningar för lantarbetarna. Detta hade till 
följd att han ständigt kom i konflikt med sina ar-
betsgivare och fick avsked från anställningarna. 
   Min far berättade om ett av dessa tillfällen när 
han blev uppkallad till patronen som yttrade föl-
jande: ”Nån dj-la socialist får inte finnas på min 
gård. Före kl tolv i 
morgon skall du vara 
ute ur bostaden.” När 
min far frågade om 
han inte hade lön inne-
stående, kastade patro-
nen en tvåkrona på 
golvet och sa: ”Detta 
är vad du är värd!”. 
Min far hade givetvis 
dåligt med pengar, 
men i hans värld fanns 
inte en tanke på att 
böja sig till golvet 
fram för patronen. Så 
han gick utan pengar. 
 
Efter ett antal år 
blev min far arrenda-
tor och så småningom egen bonde i Bladåker. 
Sitt arbete inom socialdemokratin fortsatte han 
hela sitt liv. Han var i 20 år ordförande i Blad-
åkers RLF (numera LRF). Det gick bra tills man 
inom RLF-distriktet fick information om att en 
socialdemokrat var ordförande. Efter 20 år spar-
kades han ut ur styrelsen utan att få ett tack på 
årsmötet, därefter tillsatte man en bondeförbun-

dare som ordförande. 
 
Den andra personen, som hade stor betydel-
se för mitt politiska intresse, var läraren Martin 
Karlsson i Bladåker. Han var ledamot i lands-
tinget i Stockholms län, som Bladåker på den 
tiden tillhörde. Han var en utomordentligt 
skicklig politiker med många tunga landstings- 
uppdra, Han hade föresatt sig att göra politiker 
av mig och när jag var drygt tolv år hämtade 
han mig för att jag skulle åka med och lyssna på 
kommunalfullmäktiges sammanträden i Knutby 
kommun. Han lyckades få mig mycket intresse-
rad och vid 18 års ålder blev jag ordförande i 
SSU Knutby och vid 19 års ålder blev jag sekre-
terare i Bladåkers arbetarekommun. Bladåker 
hade då c:a 480 innevånare och drygt 120 med-
lemmar i arbetarekommunen. Detta var helt och 
hållet Martin Karlssons förtjänst. Mitt politiska 
intresse har hållit i sig och jag har hela tiden 
haft mina två förebilder i tankarna. Tack vare 
dem har jag under åren fått arbeta med många 
intressanta uppdrag inom politiken. 

Sune Alm 
 

Sune Alm behö-
ver knappast nå-
gon närmare pre-
sentation för Pap-
persmagasinets 
läsare. Han val-
des nyligen till 
ordförande för 
PRO/Häverö och 
har tidigare varit 
bl a kassör i avd. 
68 och ordföran-
de i arbetarekom-
munen. 
 

 
Kommentar: 
Den Martin Karlsson som Sune berättar om 
blev sedermera överlärare (dvs rektor) i Knutby 
Kommun. Som sådan dök han ibland upp i Eds-
bro skola där jag gick på femtiotalet. 
   Han skrämde vid dessa tillfällen nästan slag 
på lärarna genom sin blotta närvaro. Oss ungar 
brukade han, efter att ha flyttat ner glasögonen 
på nästippen, spänna ögonen i och fråga: 
"Känner ni igen mej va?" 
   När vi sedan gick de sista två åren i den nu-
mera ökända Knutby Centralskola, kunde vi 
ibland skymta honom kring rektorsbostaden 
som låg intill skolan och var byggd i likadant 
gult tegel som denna. Han såg ut som en typisk 
kommunalgubbe tyckte vi. 

BN 
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Reportage 

Protestmöte. 
 
Dagen efter Lucia åkte vi in till Stockholm, ett 
gäng från diverse fackliga organisationer i kom-
munen. Målet var Mynttorget alldeles nedanför 
Kungliga Slottet. Där hade vi för avsikt att fram-
föra våra protester mot den nya regeringens a-
kassepolitik. 
   Dagen inleddes med ett stilla duggregn som 
lyckligtvis upphörde i början av mötet. 
   En kvinnlig stå-uppkomiker från Iran (Zinat 
Pirzadeh?) höll i det hela och presenterade den 
ena artisten, respektive talaren, efter den andra. 
Till exempel sjöng Plura Jonsson "Om jag vore 
arbetslös" med text av Cornelis, en passande låt 
denna dag. Även Stefan Sundström drog av ett 
par låtar. 
   IF Metalls ordförande Stefan Löfvén konstate-
rade att regeringen gör ett dåligt jobb och att a-
kassan inte är ett bidragssystem utan en försäk-
ring. Han lovade också att bjuda borgerliga riks-

dagsmän, som röstar nej till de nya reglerna, på 
middag. 
   Eva Nordmark från SKTF visste att många av 
deras medlemmar röstat fram den nya regeringen 
men att de samtidigt anser att a-kassan är fack-
medlemmarnas "egen sak" som inte regeringen 
skall gå in och peta i.  
   LO-ordföranden Vanja Lundby-Wedin menade 
att avsikten med försämringarna i a-kassan är att 
tvinga de arbetslösa att acceptera lägre löner och 
sämre arbetsvillkor. Detta kommer att drabba inte 
bara LO-medlemmar utan även de som är anslutna 
till TCO och SACO. En av a-kassans uppgifter är 
att hålla uppe lägstalönerna.  
   – En kvarts miljon löntagare har skrivit på de 
protestlistor som Littorin ska få idag, sa Vanja 
som avslutade med att varna regeringen för att ta 
strid mot världens starkaste fackföreningsrörelse. 
   Avslutningsvis sjöng Jan Åström John Lennons 
"Working class hero". 

BN 

Foto: Tommy Falk  
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SKYDDS- 
FRÅGOR 

Arbetsmiljörapport 2006. 
 
Under 2006 inträffade 16 st olycksfall. Det 
var fyra mindre än 2005, och andra året i rad vi 
har lyckats med att minska olycksfallen. Det är 
mycket bra jobbat av alla och nu gäller det att 
hålla i trenden och försöka minska med ytterliga-
re några olycksfall under 2007. 
   0-olycksfall hade vi 70 st 2006 
(man har skadat sig men man har 
inte varit sjukskriven). 
   Sammanfattningsvis så har vi 
lyckats bra med skyddsarbetet un-
der 2006. 
 
Övrigt: Det blev ändring av 
olycksfallen med 2 fall den ena 
hade först 0- olycksfall sen efter ca två månader 
så blev skadan så allvarlig att personen var tvung-
en att sjukskriva sig. Arbetsgivaren har ändrat 
detta till arbetsmiljöskada i anmälan och då kom-
mer inte detta till statistiken som olycksfall,  
   Det andra fallet är 0-olycksfall. Personen kom-
mer att bli sjukskriven längre fram. Vi har diskus-
sioner med arbetsgivaren om hur långt gummi-
bandet är mellan 0-lycksfall och sjukskrivning, 
för att räknas till olycksfall, som sen ska föras till 
statistiken. 
   Man kommer att skriva in en egen kolumn i sta-
tistiken för alla arbetsmiljöskador som, förslit-
ningar, axlar nackbesvär samt 0-olycker när man 
har blivit sjukskriven efter en viss tid.  
 
Vad har vi för typ av skador? Ja, vi har lite 
av alla typer, till exempel så har vi flera som har 
skadat sig med trampning på ojämnhet, halkska-
dor, man hämtar inte hjälpmedel och när vi analy-
serade olycksfallen samt 0-lycksfallen så såg vi 
att ordning och reda är någonting vi måste satsa 
på i fortsättningen för att ytterligare minska 
olycksfallen.  
   Det inträffade 198 st tillbud. Det är glädjande 
att vi skriver så många tillbud för då har vi möj-
ligheten att förebygga olycksfall. Vi har analyse-

rat tillbuden och kommit fram till att under året 
så hade vi en hel del alvarliga händelser där 
man inte har följt instruktionerna. Man hämtar 
inte de rätta hjälpmedlen. Här har vi att jobba 
med beteendebaserade säkerhet. Vi måste bli 
mera aktiva i säkerhetsfrågorna. Det gäller alla. 
 
Rehabilitering: Vi har jobbat med många re-
habiliteringsärenden under året och flera har 

själva begärt rehabiliteringssamtal 
med arbetsgivaren. Det är mycket 
bra för då kan man få hjälp tidigare 
och så känns det mycket lättare för 
personen som ska rehabiliteras och 
så har man alltid rätt att ha med sig 
någon arbetskompis, facklig företrä-
dare, skyddsombud eller någon an-
nan.  

   Vi har haft diskussionsmöten med företaget 
om hur vi ska utveckla Rehabgruppen och att 
man i första hand skall rehabiliteras på sin egen 
arbetsplats och detta kräver säkert en vidareut-
bildning av arbetsledning i rehabiliteringspro-
cessen. Vi tror att det finns möjligheter att ut-
veckla rehabiliteringsärenden. 
 
Projekt "långtidssjuka" som vi har haft i 
68:an har vi döpt om till Rehab-Hälsa.  
   Vi på avd. 68 har haft ett par möten under året 
om långtidssjuka och har jobbat fram en stati-
stik om hur många det är. Som flest så har vi 
haft 51 medlemmar långtidssjuka. 
   Vi har också skickat brev till alla medlemmar 
med information om försäkringarna och erbjudit 
personlig kontakt om facklig information.  
   I övrigt så har vi fått rapporter att i vissa ar-
betsgrupper har man bra kontakt med dem som 
är sjukskrivna, men tyvärr så får vi rapporter att 
vissa inte får någon kontakt eller erbjudande om 
att komma och hälsa på sina arbetskamrater. 
Här måste vi bli bättre, så att vi inte glömmer 
dem som är borta en längre tid. 

Taisto Hautala 
 

”Det inträffade 198 st 
tillbud. Det är glädjan-
de att vi skriver så 
många tillbud för då 
har vi möjligheten att 
förebygga olycksfall.” 
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ÄPPLET              
Information från 
studiekommittén 

Rapport från studiedeparte-
mentet 
 
I slutet av februari avslutade vi två av våra 
grundläggande utbildningar som ligger oss kan-
ske mest varmt om hjärtat, nämligen Medlemsut-
bildningen och Förtroendevald i Pappers. 
   Medlemsutbildningen, även kallad FGU, har 
letts av Taisto Hautala och företrädesvis skett i 
Verdandis lokaler. 8 medlemmar har fullföljt kur-
sen – det som återstår är det avslutande studiebe-
söket på Pappers förbundskontor i Stockholm. 
   Förtroendevald i Pappers (FiP), som är den 
grundläggande utbildningen för de medlemmar 
som valts till olika förtroendeuppdrag inom av-
delningen, har letts av Anders Lidén och Roger 
Berglund. Under kursens gång har olika gästföre-
läsare, interna som externa, deltagit. Kurslokalen 
har varierat mellan Verdandi, Folkets Hus, Val-
hall och Hotell Havsbaden i Grisslehamn där den 
avslutande dagen gick av stapeln. (Se även bildre-
portaget på sid 8-9!) 
   14 medlemmar fullföljde utbildningen och en 
blev tvungen att avbryta efter halva kursen på 
grund av ett olycksfall som ledde till en längre 
sjukskrivning. 
   Inbjudningar till olika kurser som anordnas av 
förbundet, LO, ABF och andra flyter nu in i jämn 
ström till expeditionen. Vi försöker lägga ut dem 
på vår hemsida vartefter. 
   Men några kan nämnas särskilt. Gävle-Dala di-
striktets Miljökurs äger rum i Älvkarleby 17-19 
april (steg två 23-25/4). Den riktar sig till skydds-
ombud som genomgått BAM-utbildningen. I maj, 
14-16, anordnas en kurs i ”Retorik” på Brunnsvik 
i Dalarna och på samma ställe går 10-15 juni en 
Jämställdhetskurs. 
 
Själva kommer vi att titta på möjligheterna att 
starta en eller ett par mini-BAM och om möjligt 
även få igång cirklarna om Roslagens industrihi-
storia Planeringen för hösten pågår nu och det får 
vi återkomma till i nästa PappersMagasin. 
   ABF Norrtälje håller sitt årsmöte 24 april och 

till det mötet har vi från 68:an motionerat om en 
satsning på Hallstavik och de fackliga studierna 
från ABF:s sida. Vi har även nominerat några 
personer till den kommande styrelsen. 
   Hur studieverksamheten såg ut under 2006 
kan ni läsa i Verksamhetsberättelsen om, den 
finns att hämta på fackexp. Antalet förbrukade 
UVA-timmar under 2006 stannade på 3.167 vil-

ket i och för sig är 
den högsta siffran 
sen 1998 men ändå 
en bit ifrån taket som 
ligger på ca 4.000 
timmar. 
   Till sist vill vi bara 
påminna om att det 
går bra att nå studie-
organisatören på te-
lefon 26952 om ni 
har några frågor som 
gäller studieverk-
samheten. 

RB 
 
 

”Inbjudningar till 
olika kurser som 
anordnas av för-
bundet, LO, ABF 
och andra flyter 
nu in i jämn 
ström till expedi-
tionen. Vi försö-
ker lägga ut dem 
på vår hemsida 
vartefter.” 

Robert Nyberg 
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Träff med AA. 
 
Var på ett informationsmöte som AA (anonyma 
alkoholister) höll på Företagshälsovården. 
   De informerade om att ca. 10 % av befolkning-
en har alkoholproblem.  
   AA är inte experter, de är en stödgrupp där man 
är anonym.  
Inga register förs. Inga medlemsavgifter eller in-
trädesavgifter. 
De är inte beroende av några föreningar eller fö-
retag.  
   AA har funnits i Sverige i 50 år, finns ca. 500 
grupper i hela landet. 
 
Har man en önskan om att sluta dricka kan 
man ta kontakt med AA. Det går att göra genom 
deras hemsida www.aa.se. eller till en av deras kon-
taktpersoner i Uppland   
Vera Hermansson telefonnr. 018-370875, mo-
bilnr. 0707-137875, epostadress: perkave-
ra@spray.se., som kan hänvisa dig till ditt första 
möte. 
   De närmaste AA-grupperna finns i Hallstavik, 
Östhammar och Norrtälje. 
   AA:s tolvstegprogram för tillfrisknande från al-
koholism är ett program för personlig tillväxt. 
   AA:s program innebär total avhållsamhet. 
Att avstå från det första glaset – en dag i taget. 
   Öppna möten är till för information om verk-
samheten. De slutna mötena är till för dem som 
anser sig ha problem med alkohol. 
   Min uppfattning av de människorna jag träffade 
där att de är väldigt motiverade till att verkligen 
sluta dricka. De får stort stöd av varandra och det 
syntes att de mådde väldigt bra. 
   Det finns även stöd för alkoholistens anhöriga/
vänner. 
För information besök deras hemsida:  

www.al-anon.se. 
UE 

INFO 
Årsmötet. 

 
Den 20 mars håller Pappers avd. 68 årsmöte. 
Då skall vi bl a välja styrelse och revisorer. 
De som nominerades på förra avdelningsmötet 
är: 
 
Kassör:  
2804 Patrik Hedenström, nyval 2 år 
 
Studieorg:  
1155 Roger Berglund, omval 2 år 
 
Ledamöter:  
1763 Aleksandar Srndovic, omval 2 år 
1955 Patrik Lundberg, omval 2 år 
3179 Mikael Holmberg, nyval 2 år 
 
Fyllnadsval av ledamot 1 år: 
2509 Peter Nilsson 
 
HSO samordnare: 
0367 Taisto Hautala, omval 3 år 
 
Revisorer: 
0045 Kent Andersson, omval 2 år 
1909 Anders Wiklund, Nyval 2 år 
 
I övrigt blir det sedvanliga årsmötesförhandling-
ar, underhållning och förtäring. Se vidare i an-
nonsen på sista sidan! 

BN 
 

Efterlysning. 
Finns det någon släkt som har arbetat på bruket i 
en följd sedan 1915 och fram till nu. Vi skulle 
vilja göra en berättelse i så fall kring detta till vå-
rat 100-årsjubileum 2015. 
Ta kontakt med Patrik eller Ulrika på avd.exp: 
26390. 
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Bildreportage 

FiP 1:an  
 
Så har då ännu en Fip1:a 
klarats av med halvdagar och 
heldagar i olika lokaler. 
   Folk från LO och pappers i 
Stockholm har turats om att 
hälsa på oss och berättat vad 
de sysslar med och andra in-
tressanta ämnen, bl a stress-
hantering, förbundsekonomi 
och andra fackliga ämnen. 
   Saker som kan vara bra 
att veta när man är fackligt 
förtroendevald. 
   Pappers historia och lagar 
och avtal var endel av inne-
hållet som presenterades av 
Roger och Anders. 
 
Med en trevlig avslutning på 
Havsbaden i Grisslehamn, med 
inbjuden gäst från förbundet; 
Ove Ivarsén. 

Text & foto: AH 
 
 

Ett förväntansfullt gäng poserar här 
framför kameran. 

FORTS. 
Havsbaden i vinterskrud. 
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Mikael Jansson 
från förbundet. 

Mor och barn lyssnar andäktigt. 

Henrik  antecknar febrilt. 

Ibland behöver man få sina 
skuldror masserade. 
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KULTUR 

Jubileum på Nalen 
 
En torsdag i januari firade vår fackföreningstid-
ning Dagens Arbete tioårsjubileum. Det gjordes 
med ett intressant seminarium om medierna, 
facket och samhället. De medverkande var bl a, 
förutom de tre förbundsordförandena, förre kul-
turministern Bengt Göransson, Mia-Pia Boëthius 
och Björn Ranelid. 
   Mellan de olika samtalen underhöll Özz Nüjen 
och Carl-Einar Häckner oss i den 200-hövdade 
publiken. 
   När själva seminariet var slut och folk mingla-
de omkring i väntan på middagen, plockade vår 
nyvalde förbundsordförande, Jan-Henrik Sand-
berg, överraskande fram notställ och tvärflöjt 
och började musicera mitt i myllret av hungriga 
jubileumsdeltagare. Han har, som alla kanske 
inte vet, en flerårig bakgrund som musiklärare. 
(På bilden ovan skymtar även avd. 68:s studieor-
ganisatör.) 

BN 
 

Bra musik på årsmötet 
 
För alla som räknar sig till kategorin ”music lo-
vers” kan avdelningens årsmöte vara ett hett 
tips. 
   Då uppträder nämligen sångerskan Sara Wik-
ström som just kommit ut med en promo-CD 
med 9 låtar, bl a en version av Björn Skifs ’Håll 
mitt hjärta’. 
   Sara är en Norrtäljetjej som är född 1981, som 
läser på kulturvetarlinjen på Stockholms univer-
sitet och har tagit sånglektioner på bl a Kultur-
rama. 
   Hon ackompanjeras på årsmötet av Sven 
Fredriksson, känd musiklärare från Roslagssko-
lan och medlem av Norrtelje Elitkapell. 
   Du kan höra ett smakprov av Sara och Sven 
på www.svenfredriksson.com. 
   Live hör du dom på 68:ans årsmöte den 20 
mars – passa på innan Sara försvinner ut i stora 
världen. 

Roger Berglund 
 

 

Robert 
Nyberg 
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KULTUR 
Angelägen poesi. 
 
   Som bekant kan poesi vara livlös och oangelä-
gen som ett brev som inte når fram till sin till-
tänkta adressats hjärta. Dit hör dock åtminstone 
för mej inte den oftast djupt allvarlige glädjespri-
daren Lars Forssell.  
   För innehållet i hans poesi är såväl mörker som 
ljus. Ja, den innehåller såväl åsikter om krigets 
vansinne som värme och närhet till kvinnan Kers-
tin som han har varit gift med sen slutet av 1940-
talet vid det här laget. Och jag väljer efter nog-
grant val att läsa om hans senast utgivna diktsam-
ling: "Förtroenden."  
   Den utkom 2000 och en av dikterna som är be-
titlad: "Rekviem För Ett Barn…" förtäljer oss om 
ett av hans barnbarns korta levnadstid och är den 
dikt som berör mig allra starkast i just den här 
diktsamlingen. Och det är inte lite, det.  
   För Lars Forssell är aldrig nånsin avslagen och 
likgiltig när han berör livet i stort och smått. Och 
att hans poesi har nära till musik och sång, det är 
väl inte helt obekant för dej som läser den här lil-
la recensionen som här och nu får sin slutpunkt? 

EA 
 

Vårvingarna vilar… 
 
Vårvingarna vilar 
Nyöppna hav 
Och barmarker 
För att bättre  
Kunna flyga över dom 
senare 

EA 

Vårmusik. 
 
Som för att påminna mej själv att även januari-
kylan, den ytterligt bistra, vrånga och kalla som 
nu (i skrivande stund) har kopplat ett järngrepp 
om allas vår Moder Svea, blott har sin tid och 
sin stund, lyssnar jag på lite vårmusik som ut-
kom redan 1998. Och det är sålunda en C.D. 
med tio starka sånger som jag syftar på. Dom 
har Mikael Wiehe som upphovsman och hans 
C.D. bär titeln: "Sevilla". 
   Den innehåller en duett med Thomas di Leva 
om kärlek över nationsgränserna som ställer 
frågan: "Vad Bryr Sej Kärleken Om Gränser?" 
En annan sång har döden som tema och bär den 
personliga titeln: "Jag La Min Mor I Jorden". 
En tredje ser åtminstone jag som en sång om 
läkning och dess titel är då: "Hon Kommer 
Över Ängarna".  
   Albumet avslutar han med en hyllning till sin 
elev, vän och ständige följeslagare under många 
år: Björn Afzelius. Den har överrubriken: "…
Den Jag Kunde Va". Och underrubriken är gi-
vetvis då: "Till Björn Afzelius…" Och det fina 
med den är att Björn fick höra den medan han 
levde. 
   Annars är det ju dessvärre så at en hyllning 
mestadels kommer i efterhand när ett människo-
liv är över! 
   Nåväl. Jag sätter punkt här. 

EA 
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KULTUR 
Boklånaren. 
 
Mestadels i den sköra skarven mellan vintern och 
våren styrde den, sen drygt tio  år tillbaka, pensio-
nerade brevbäraren Ovidius Karlsson sin kos mot 
brukssamhällets, just vid den här tiden, ävenledes 
tio år gamla bibliotek för att därstädes låna böck-
er som var av dom mest skiftande slag. Ja, han 
väjde inte för vare sej någon historisk roman an 
Sven Stolpe eller en dåtida, nutida dito av Ulf 
Lundell. Nej, han bar på en mycket stark längtan 
att bilda sej om så än på egen hand.  
   Vad som däremot inte kom till allmänhetens 
kännedom förrän strax efter hans död i början av 
1990-talet var det att han själv hade litterära am-
bitioner i sin ungdom som dock kom på skam för 
att hans släkt inte såg med blida ögon att han äg-
nade sej åt det som dom så hårt  och därtill så 
gällt  och så högljutt kallade för: "Dylikt larv!"  
   Det var hans brorsdotter Rut som fick ärva hans 
litterära kvarlåtenskap eftersom han själv saknade 
barn. Och denna här nämnda litterära kvarlåten-
skap, den utgjordes till hälften av noveller och en 
andra hälft som var en enda röra av dikter, helt 
egna sånger och tonsättningar av Hjalmar Gull-
bergs poesi medmera… Rut K. Har som avslut-
ning följande dikt av sin farbror som absolut fa-
vorit: 
 
"Nödvändigt är det inte 
Att en vårstjärna lyser 
På marshimlen. 
 
Nej, Du kan lika gärna finna den 
I Ditt eget hjärtas rabatt." 
 
("Nödvändigt Är Det Inte…") 

EA 
 

Robert Nyberg 

MELLAN TVÅ LJUS… 
 
Mellan två ljus 
Vilar Ditt poem 
Som en fågel 
I Ditt rede. 

EA 

ÄVEN FÅGLARNA… 
(GRÄNSVINGAR.) 
 
Även fåglarna 
Flyger vilse 
I gränslandet 
Mellan vintern  
Och våren 
Just nu 

EA 
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krönikan berättar: 
   Tha man skrifver 80 och 9 ther til (1489) 
   tha kom ok til Rhoden en stoort hvalfisk 
   thet var i Sverige itt stoort hvalfisk under 
   Bönder huggo honom alla under." 
 
Vad var det då för en val? Vem vet? Vet man 
det? Ja, tack vare Edebo kyrkas bevarade kotde-
lar, från två olika kotor, kan man identifiera Va-
len. Man har kommit fram till att det rör sig om 
en ca 10 meter lång knölval, "en djurart som i 
historisk tid endast sällan har strandat vid 
svenska kuster." 
   Hur påverkar Valen oss idag? Och vad har 
den med ortnamn att göra? 
   "Till minne häraf skulle tvene platser vid 
nämnda vatten hafva fått sina namn, Hallsta och 
Skärsta. Vid förra stället skulle hvalfiskens hals 
hafva befunnit sig (Hals-sta) och vid det senare 
hans stjert (Stjärt-sta). Hvarken allmoge- ej hel-
ler skriftspråket känner dock till något Stjärtsta, 
så det skulle ju kunna hända, att sägnen tillkom-
mit på grund af namnen." 
   Detta är den fantastiska historien om Valen, 
Hallstavik och Skärsta. 
   Sanningen? 
   Ja, det kanske vi aldrig får veta. Men visst är 
det kittlande att tänka sig att Valens stjärt låg i 
Skärsta? 
 

Hallstavik i Valfiskens buk? 
 
Året var 1489. Förmodligen blåste en 
isande nordlig vind. 
   Var det ryssarna som kommit? Var hin-
håle lös? Eller hade Fiskar Mats äntligen 
fått upp fisken som han talat om så länge. 
 
Sanningen var att det handlade om valen som 
hade strandat i Edeboviken. Det berättades i Stu-
rekrönikans versrader från medeltida skrifter. 
   Nästa uppgift om Valen påträffas 1636 i Rheze-
lius anteckningar. Där kan man bl a läsa: "Et så-
dant been af en hualfisk är i Edebo kÿrkia, huil-
ken fisk hafuer komit i Edebo wÿk, länge sedan 
och slapp intet tillbaka igen, ty uatnet suall, och 
sedan gaf sig ut igen."  
   Intill texten finns en skiss av kotkroppen. Detta 
är den äldsta avbildningen av denna kotkropp 
som finns. 
   Efter detta omtalande dröjer det väldigt länge 
tills nästa notis dyker upp: "Et ryggben af en 
hvalfisk förvaras vid kyrka til åminnelse at den 
strandat i denna skärgård eller i Edbovik. För-
modligen är det denna händelse om hvilken Rim-

Texten här nedanför och på följande 
sida har gjorts av deltagarna i ABF:s 
och Pappers´ datakurser förra  året. 

BN 

Från datakurserna 
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Från datakurserna 

En sevärdhet i förfall. 
 
I det lummiga Häverödal gömmer sig en 
sevärdhet av dignitet, som minner om ti-
der då rättvisan styrde i Häverödal. 
 
Tomten köptes 1919 av Carl August Sundström 
för 1500 kr. 
   Det handlar om före detta tingshuset i Häverö-
dal, som uppfördes 1923-24 i nationalromantisk 
stil, efter ritningar av arkitekten Arvid Huss. Hu-
set är ett av de sista exemplen i den svenska na-
tionalromantikens 20-åriga historia. 
   Interiören har en omfattande dekorativ ut-
smyckning, bl a ornamentala (prydnad) och alle-
goriska (religiösa motiv) målningar av hög klass 
av konstnären Ernst Wilhelm Lindelöf. 
   Totala byggkostnaden blev 270 000 kr. Huset 
förklarades 1989 som byggnadsminne av länssty-
relsen. Det används inte längre som tingshus. 
   Tingssalen har plats för 180 personer. 14 advo-
kat- och åklagarrum samt en bostadslägenhet med 
två rum och kök. 
   Vid en besiktning den 27 september 2001 kun-
de länsstyrelsen konstatera skador som skulle 
kunna innebära betydande skador på byggnaden, 
framförallt genom inbrottsrisken och risken för 
invändig vandalisering. 
   Länsstyrelsen har tillskrivit ägaren och uppma-
nat att bristerna ska åtgärdas. De har efter besikt-
ningar 8 augusti och 4 oktober 2002 konstaterat 
att några åtgärder inte vidtagits. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att förelägga byggna-
dens ägare vid vite av 
50 000 kronor, senast 
den 30 april 2003 ha 
företagit angivna åt-
gärder. 
   Folk i grannskapet 
ser att förfallet ännu 
fortskrider. 
 

LO, Förbundet, Avd. 68, 
Fabriken och Samhället. 
 
Om LO 
För över hundra år sedan, närmare bestämt den 
femte augusti 1898, samlades fackligt aktiva på 
Victoriateatern på Djurgården i Stockholm. De-
ras mål var att bilda en landsomfattande sam-
manslutning för Sveriges. När kongressen av-
slutades hade LO, Landsorganisationen i Sveri-
ge, bildats. 
 
Om Förbundet 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet är 
vårt officiella namn, men eftersom det är långt 
och besvärligt att säga kallar vi oss kort och gott 
för PAPPERS. 
   Pappersindustriarbetareförbundet (Spiaf) bil-
dades 1920 och består av 6 st distrikt: Norra 
Norrland, Södra Norrland, Gävle/Dalarna, Väst-
ra, Östra och Södra. I Gävle/Daladistriktet ingår 
Skutskär, Karskär, Fors, Hammarby, Kvarnsve-
den, Hallstavik, Grycksbo och Norrsundet. 
 
Om avd nr 68 
År 1915 i Folkets hus i Norrköping sammankal-
lades ett antal arbetare uttagna av moderföreta-
get Holmen Bruks och Fabriks AB för driften i 
den nya pappersfabriken i Hallstavik. 
   Mötet beslutade  bilda en fackförening som 
vid starten fick 18 medlemmar. Styrelsen hade 
sitt första möte den 28 april 1915. Första mötet 
med avdelningen hölls i Norrköping den andra 
maj 1915 med 19 medlemmar som deltog. 
   Avdelningen anslöt sig till Svenska Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet och fick nr 43 i förbun-
det. Medlemskap i förbundet begärdes från och 
med första maj 1915. 
   Till pappersbruksarbetarnas samorganisation 
anslöt sig avdelningen från och med första juli 
1915. Första mötet i Hallstavik hölls den 26 
september samma år. Från detta datum räknas 
avdelningens bildande.         (forts. nästa sid.) 
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INFO 

Den första november 1921 ansluter sig avdel-
ningen till Svenska Pappersindustriarbetareför-
bundet och registreras som nr 68. 
 
Om fabriken och samhället 
Hallsta Pappersbruk startade redan 1915 med två 
pappersmaskiner. Vid den här tiden var bruket ett 
av Europas största pappersbruk för tidningspap-
per. 
   Hallstaviks samhälle har vuxit fram parallellt 
med bruket. De äldsta delarna planerades och be-
byggdes när Hallstaviks Pappersbruk började 
uppföras 1913.  
   Dessförinnan hade det funnits ett mindre såg-
verk i på brukets uppdrag med arbetare- och för-
mansbostäder, ingenjörsbostäder, representa-
tionsbostad och disponentvilla. 
 
Avd nr 68 är ämnet vi fått att redogöra för. Vi 
har valt att hålla oss till ämnen under tiden 
1915 - 1921 som påverkat hur avdelning nr 
68 bildades. 
Ra Ls datakurs nov dec 2006. 

Efterlysning. 
 
Vill du arbeta ideellt på Föreningsrådets 
ungdomsgård? 
Vi behöver bli fler vuxna som är med 
ungdomarna, det är väldigt uppskattat 
av dem. 
Det är viktigt att de har en plats att träffa 
sina kompisar på. 
Öppettider är onsdagar kl. 18.00 - 21.30 
Samt fredagar kl. 18.00 - 23.00. 
 
För information, hör av dig till Ulrika på 
avd.exp: 26390 eller Åsa Åhlund: 0175-
23535, mobilnr: 0733.144294. 

UE 
 

Det finns även ett längre arbete om Herräng 
som av plats- och tidsbrist får vänta till nästa 
nummer av PM.  

BN 

DET GÅR INTE 
ATT SE SKOGEN 
FÖR ALLA TRÄN 
HAR BLÅST NER! 

Robert 
Nyberg 

Saxat ur tidningen  alla: 

”Regeringen försämrar – 
precis som de lovat 

Den nytillträdda borgerliga regeringen håller 
sina vallöften. Alla utlovade försämringar för 
löntagarna finns med i dess första statsbud-
get. På sida efter sida tas många av de 
grundläggande steg mot det systemskifte 
som ursprungligen bara moderaterna stod för 
men som numera även de andra borgerliga 
partierna står bakom. 

Ur facklig synpunkt kan man direkt konstatera 
att försämringarna för LO-förbundens medlem-
mar i denna huvudbudget för 2007 är illa nog. 
Men det kommer mer, både i separata lagförslag 
och i vårbudgeten i april 2007. 
   I början av finansplanen säger regeringen rent 
ut att de inte hunnit med allt nu i höst. De tillägg 
som kommer under nästa år »kan därför komma 
att bli mer omfattande än vad som varit fallet un-
der senare år och kan även innebära att betydan-
de förändringar skall träda i kraft under året«.” 

BN 
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HUMOR 

 
Drogmissbruk vid Fors-
mark. 
En av kärnkraftsreaktorerna i Forsmark har 
stängts av och en reporter från Ekot kommer ut 
och frågar operatören i driftcentralen om orsaken 
till stängningen. 
   Operatören tittat reportern djupt i ögonen och 
säger: 
   – Vi var tvungna att stänga eftersom det flyger 
omkring en rosa elefant i reaktorsinneslutningen. 
   Hans arbetskamrat, som sitter bredvid, tittar för-
vånat på sin kollega och vänder sig sen mot re-
portern och förklarar: 
   – Du skall inte ta min kamrat på allvar, han har 
inte full koll på läget. Själv är jag helt säker på att 
det var en blå trebent kamel som flög omkring 
därinne. 
   Deras chef, som stått i bakgrunden, kommer 
fram till ekots reporter: 
   – Som du hör så finns det olika teorier om orsa-
ken till stoppet, men då vi inte vill ta några risker 
överhuvudtaget så har jag för säkerhets skull kal-
lat ut viltvårdsjouren. 

RB 
 

Ärtsoppa. 
 
Det var en handelsresande från Eslöv som kom in 
på restaurang Källan. Eftersom det var torsdag 
beställde han ärtsoppa och pannkakor. 
   När han fått sin soppa upptäckte han att han 
istället för sked fått en gaffel. Han ropade på bred 
skånska: 
   – Sked fröken! 
   Servitrisen svarade rodnande: 
   – Nej det gjorde jag faktiskt inte, det var bara 
magen som kurrade. 

BN. 
 

Robert 
Nyberg 

Robert 
Nyberg 
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MERA 
HUMOR 

Hantverkaren. 
    – Hejsan, hejsan! Jag är här för att fixa källar-
dörren. 
   – Källardörren?? 
   – Ja, är det inte hos 
Ekmans? 
   – Nä, Ekmans flytta-
de härifrån för tre år 
sedan. 
   – Typiskt! Först ring-
er man hantverkare, 
sen flyttar man. 

BN 
 

Strömavbrott. 
   – Hej Lasse det är Kennet. Du jag kunde inte 
komma igår. Det var nämligen strömavbrott så 
jag satt fast i hissen över en timme.  
   – En timme? Det var väl inget. När vi hade 
strömavbrott här så blev jag stående i en rulltrap-
pa i närapå tre timmar! 

BN. 

Pojkmatch. 
Mitt i pojklagsmatchen ropade tränaren till sig 
Kalle. 
   – Hör du kalle, du vet väl vad som menas med 
lagarbete och samarbete? 
   Kalle nickade. 
   – Du förstår väl hur viktigt det är att respektera 
både domaren och motspelarna. Och att inte en 
enskild spelare ska glänsa hela tiden? 
   – Javisst, svarade Kalle. 
   – Och när du blir avblåst och får en tillsägelse 
måste du acceptera det och inte skrika oförskämd-
heter? 
   – Jovisst det vet jag. 
   – Bra. Spring nu bort till din mamma och för-
klara allt det här för henne! 

BN. 
 

Tidningsankor. 
(Hämtade ur boken med samma namn 
Redaktör: Kristoffer Lind 
Förlag: Känguru.) 
 
All köttfärs skall slängas i Norge. 
(Dagens Nyheter) 
 
SAS tappade passagerare i 
Sverige. 
(Svenska Dagbladet) 
 
Jag vill sälja villan men inte sambon - hur ska jag 
göra? 
(Svenska Dagbladet) 
 
Tjernobylbarnen lyste upp marknadsafton. 
(Norrtelje Tidning) 
 
Så lyckades Birgit Nilsson hålla sin död hemlig i 
16 dygn. 
(Expressen) 
 
Hälften av alla bilar är dieselbilar. I USA är det 
tvärtom. 
(Svenska Dagbladet) 
 
Läkare varnas efter självmord. 
(Dagens Nyheter) 

BN 
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förallt B Excellent, känns det inget annorlunda 
att stuva ombord på den, åtminstone inte på mel-
landäck. Konstigt. 
 

Ä ven våra förmän har nu fått sina kontor upp-
snyggade med nya golvmattor, ny färg på 

väggarna och nya möbler. Snart är det dags för 
nya golv i 73 års magasin. Det blir samma sorts 
golv som i de övriga magasinen det vill säga 
grov asfalt med ljus syntetisk slamma i. Om-
läggningen kommer att ske i samband med stor-
stoppet i fabriken under våren. 
 

BN 
 

S å kom då vintern till sist. Och med vintern 
kom isen till Edeboviken. Och med isen kom 

havsörnarna – men inte isbrytaren, åtminstone 
inte snabbt nog. Efter bytet av isbrytarentreprenör 
funkade inte brytningen lika smidigt som tidigare. 
Den nya entreprenören hade inte samma koll som 
den förra utan måste kallas ut. 

 

N är det, för några år sedan, blev obligatoriskt 
med flytväst vid fast- och lossläggning av 

fartyg i svenska hamnar, kändes det nästan som 
en onödig regel. Hade det över huvud taget hänt 
att någon plurrat vid sådana jobb? Nu har olyckan 
i Kapellskär den 23 februari visat att flytvästen 
bokstavligen är livsavgörande i farliga situatio-
ner. Viktigt är också att man inte arbetar ensam 
med sådana jobb och att räddningslejdarna hålls 

isfria. 
 

D en tolfte januari gjor-
de Baltic Press sin sis-

ta lastning i Hallstavik. Oj 
vad vi grät. Den nya ro-
robåten, som skall ersätta 
både Baltic Press och Baltic 
Excellent, har nu lastat någ-
ra gånger här i Hallstavik 

Den har övertagit namnet Baltic Excellent. Trots 
att det är en annan båt än både B. Press och fram-
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HJÄRNBRUK 

1  2  3  4  5  6  7 

             

8      9       

             

10          11   

             

12  13      14    15 

B N            

16    17      18   

             

19        20     

             

21             

Vågrätt. 
1.   Förmedlar sjöfrakter. 
4.   Spelade Kjell Bergqvist i 
      TV-serie nyligen. 
8.   Ej kontanta. 
9.   Kan antända trasselsudd. 
10. Fuglesang t ex. 
11. Har känd sommarvisa. 
12. Populärt Hallstalokus.  
16. Är ilsken. 
17. Journalistens "licens". 
18. Gång under Herräng. 
19. T ex Hugo Alfvéns 
      "Midsommarvaka". 
20. Darrar. 
21. Kotknackare. 
 

Lodrätt. 
1.   Benådats. 
2.   Hugget som stucket. 
3.   Nästan hela Johnny 
      Rottens punkband. 
4.   Klyvs av Panamakanalen. 
5.   Kanadensare. 
6.   Finns på Island och  
      på loppis. 
7.   Stygga. 
13. Hälgeavtryck. 
14. Spolierat. 
15. Antecknar. 
16. Konditorsprit. 
17. Säkring. 
18. Anledning. 
19. Ej krokig. 
 

Vårkrysset 
Ja det var ju ett par fel i julkrysset: Nyckeln till vågrätt 21 hade ramlat bort 
(skulle vara "fiskyngel"). Dessutom hade siffran för vågrätt 22 hamnat en 
ruta för långt till höger. Rättelser fanns införda på hemsidans klotterplank. 
   Annars var det tydligen "Gotländskt regnskydd" som vållade mest pro-
blem. Lösningen var: Agtak, det vill säga den typ av grästak som förr fanns 
på lador och uthus på Gotland. 
   Vi försöker med ett nytt kryss. Priser kommer som vanligt att lottas ut 
bland de rätta lösningarna. 

BN  

  Anst.nr………………………………………….. 
  Namn…………………………………………… 
  Arb.plats……………………………………….. 
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Annika Hernehult        AH 
Ulrika Enlund              UE 
Anders Lidén               AL 
Erik Asteving               EA 

ÅRSMÖTE! 
 

Den 20 mars kl 15.45  
i Folkets Hus. 

 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 

 
Musikunderhållning med: 
Sven Fredriksson och 

Sara Wikström. 
(se även artikel sid. 10) 

 
 

Gäst från förbundet: 
Bengt Hallberg. 

 
Smörgåstårta serveras. 

 

Välkomna! 
 

I K A R O S  S P E G E L 
S   U  E   O  R  E 
T U B E R K L E R  I O R 
A  I   I   M E S  I 
P U D D I N G  A  S  G 
P  R    R  S Å L L A 
  O  S T A N K  E   

A G T A K  B    H  B 
N  T  O  B U S K A G E 
S  N Å L   R   M  T 
G L I  S T E N L U N G A 
A  N  A   A  N   L 
R E G E L N  N Ä S S L A 

Lösning julkrysset 

Lyckliga vinnare i julkrysset blev: 
 
Robert Carlsson PM2/3 El 
Ulf Lindblad Pensionär (Mek) 
Håkan Carlsson UH El PM2-3 
Lars-Ola Lundin MER 
 
Välkomna att hämta priser på expeditionen! 
 

Glöm ej 

FOTOTÄVLINGEN! 
Se tävlingsregler 
i förra numret av 
Pappersmagasinet! 

 


