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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kvarnsveden

V

åra systrar och bröder från
Kvarnsveden har fått ett besked som ingen av oss pappersarbetare kan försonas med. Den stora
och mäktiga pappersproducenten
Stora Enso har bestämt sig att lägga ner den anrika fabriken i Borlänge. Inte ens i våra vildaste fantasier hade vi
kunnat föreställa oss det! I 121 år har folk i Kvarnsveden
slitit för Stora Ensos ägare. Kvarnsvedens Pappersbruk
har varit flaggskepp och vinstmaskin i Stora Kopparbergs
Bergslag och senare Stora Enso. Beslutet känns ännu mer
orealistiskt när man vet att förra året gjorde koncernen
Stora Enso över sex miljarder i vinst. Stora Enso vill lägga
ner verksamheten på grund av stadigt minskad efterfrågan på papper i Europa. Men är det verkligen huvudanledningen? Hur mycket är det ett politiskt beslut? Stora
Enso har även beslutat att stänga finpappersfabriken Veitsiluoto i Finland och skicka hem 670 anställda. Har den
nedläggningen dragit med sig Kvarnsveden som en politisk åtgärd. Det kan vi bara gissa. Vi kommer fortfarande
ihåg nedläggningen av det lönsamma bruket i Norrsundet. Varför just Kvarnsveden? Varför inte Stora Ensos tyska fabrik Sachsen GmbH med 250 anställda? Rent konspiratoriskt tror vi att nedläggning av en fabrik i Finland
kräver samma åtgärd i Sverige.
Vi lägger ned olönsamma tillgångar, säger Stora Ensos
VD och koncernchef Annica Bresky. Vad gjorde hon och
staben för att förändra den bilden? Är inte nedläggningen
av bruket i Borlänge kapitalförstöring? Hur många miljarder kronor har inte man investerat i bruket de senaste 15
åren? Jag tror inte att ekonomiska analytiker håller med
henne.
Nu gäller det att Stora Enso och Wallenbergarna tar sitt
ansvar. De har ju ändå tjänat oerhört mycket pengar under
de 121 åren som bruket har funnits till. Nedstängningarna
i Finland och i Sverige kommer att förbättra lönsamheten
för Stora Enso enligt Annica Bresky. Hur mycket av den
är Annica villig att dela med de anställda på Kvarnsveden?
Det är ju de som har slitit fram de enorma miljarder som
Stora Ensos ägare har belönats med. Alla de fina kamraPAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

"Nu gäller det att Stora Enso och
Wallenbergarna tar sitt ansvar.
De har ju ändå tjänat oerhört
mycket pengar under de 121 åren
som bruket har funnits till. "
terna har byggt in sin entusiasm, ork och solidaritet i företagets framgångar. Många har även offrat sin hälsa. Nu
har Annica och ledningen möjlighet och plikt att gå från
ord till handling och visa arbetarna den tacksamhet som
de tidigare har uttryckt.
Det som kommer är inte roligt. Arbetslösheten drabbar
den personliga ekonomin och kan vålla psykisk ohälsa.
Hela bygden kommer att drabbas. Kvarnsvedens fackföreningar kommer säkert att hitta många kreativa lösningar som underlättar anställdas svåra situation. Ledningen
med Annica i spetsen måste avsätta resurser som möjliggör att idéerna förverkligas. Det är de skyldiga personalen
för alla tidiga morgnar som de har cyklat genom snödrivor för att hålla fabriken i drift. Alla arbetares sömnlösa
nätter för produktionens skull förpliktar dem till det.
Hoppas att även svenska politiker tar sig en funderare.
Hur mycket är industri värt i det här landet? Man stänger fabrik efter fabrik. Ruskar någon högavlönad politisk
broiler på huvudet ibland och frågar sig varför? Vi som
sliter hårt för vårt levebröd vet varför. Man krävde bl. a.
av oss att sluta använda fossilbränsle i våra anläggningar
och det har vi ställt upp på. Som tack fick vi höga elkostnader som slår ut vår konkurrenskraft. Den bristfälliga
och otillräckliga överföringskapaciteten är huvudorsak
till de höga vinterpriserna. Det är sjukt att vi måste stoppa produktion på grund av det. Bygg som tyskarna ut en
kraftfull överföringskapacitet i hela landet. Det är bara ett
av många exempel på vad som måste göras nu. Prata med
oss, politiker! Prata med våra ekonomer. De har många
idéer om hur vi tillsammans kan säkra industrins framtid.
Aleksandar
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FRÅN FÖRBUNDET ROBERT SJUNNEBO

S

edan den 1 januari i år arbetar
jag på förbundskontoret. Under den korta tid som jag hunnit
vara på Pappers kan jag konstatera
att det känns som att jag hittat hem.
Flera kanske undrar vem jag är och
vad jag vill med verksamheten?

"Vår styrka ligger i att vara snabbfotade och alltid komma med konstruktiva inspel. Det är bara tillsammans vi kan bli starkare"

Jag har under mer eller mindre hela mitt yrkesliv arbetat
som jurist med lite olika arbetsuppgifter inom arbetarrörelsen. Det hela började med att jag under mina studier
gjorde praktik på fackens juridiska byrå – LO-TCO Rättsskydd AB. Därefter började jag 2005 som processande
jurist på arbetsrättsenheten. Under några år var jag även
tjänstledig för att arbeta på LO som jurist och när jag kom
tillbaka från den tjänsten fick jag förtroendet att vara chef
för försäkringsrättsenheten. Efter fyra år som chef för försäkringsrättsenheten längtade jag tillbaka till arbetsrätten
och möjligheten att arbeta mer förbundsnära. Som tur var
fick jag möjligheten att börja på Pappers. På det lite mer
personliga planet kan nämnas att jag och min fru bor norr
om Stockholm i Vallentuna tillsammans med våra två
barn. Då jag är en inbiten smålänning spenderar jag gärna
lediga stunder i vår sommarstuga som ligger på småländska höglandet.

förhandlingar var att vi gjorde bedömningen att vi aldrig
skulle kunna komma ur dessa förhandlingar med mer än
vi hade innan förhandlingarna påbörjades. Till stora delar
fick vi rätt. Däremot är vi nu i ett nytt läge sedan regeringen bestämt sig att lagstiftningsvägen gå vidare med den
överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall
och Kommunal står bakom. Som ett litet förbund prioriterar Pappers sammanhållningen inom LO. Vägen fram
är tillsammans och det kan aldrig vara en framgångsrik
väg för arbetarrörelsen att PTK seglar upp som den viktigaste fackliga organisationen. Hur vi ska kunna hitta
vägar framåt är fortfarande lite dunkelt. En sak som är
säker är att Pappers som organisation inte kan förhålla sig
passivt. Vår styrka ligger i att vara snabbfotade och alltid
komma med konstruktiva inspel. Det är bara tillsammans
vi kan bli starkare.

Vad gör jag då på förbundskontoret? Jag är chef över våra
tre ombudsmän samt förhandlings- och avtalsansvarig
tillika chefsjurist. Arbetet på vår avdelning är till stora
delar en gruppinsats där vi tillsammans strävar efter att
ge största möjliga medlemsnytta i de olika frågor som vi
arbetar med. Framöver är det min förhoppning att vi kan
arbeta mer strukturerat och strategiskt med det viktigaste
vi har inom Pappers. Det jag tänker på är naturligtvis våra
lokalavtal! Det är tack vare vår arbetsplatsnära organisation med möjlighet till ett starkt medlemsinflytande som
vi har så hög organisationsgrad. Pappers grundar sig på
insikten att vi alltid är starkare tillsammans.

Robert Sjunnebo

Avslutningsvis vill jag passa på och skriva några rader om
det som hänt och händer inom LO. För många har det
säkert varit svårt att undvika att läsa om de motsättningar som finns mellan LOs medlemsförbund avseende den
träffade överenskommelsen om trygghet och omställning.
Anledningen till att vi som förbund inte ville gå in i dessa
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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ARBETSMILJÖVERKSAMHET

Lars-Åke Gardehed och Taisto Hautala

Överlämnandet

I

nte tillräckligt tänkte han - och jobbade ytterligare två
år!

Men nu är det alltså dags även för Taisto att gå i pension.
De senaste ca 15 åren har Taisto varit AHSO på Hallsta.
Men en kronprins är utsedd! Han heter Lars-Åke Gardehed. Lars-Åke, eller ”Garda” har varit ute på sin Eriksgata
under våren kanske man kan säga.
PappersMagasinet har bett dem att berätta lite om hur det
här överlämnandet är tänkt att gå till.
Men först en kort historik: Taisto började på bruket 1975
och valdes till skyddsombud kort efter det, men ett högt
skyddstänk hade han med sig redan första dagen på bruket. Goda förutsättningar för en bra start med andra ord!
1987 blev han huvudskyddsombud och senare arbetsställets huvudskyddsombud, AHSO, vilket innebär att han
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

Taisto Hautala visar vår fina fabrik för LO-ordföranden Peter
Thorwaldsson
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varit huvudskyddsombud för alla fackliga organisationer
på bruket.
Lars-Åke är å sin sida är inte heller någon nybörjare i
sammanhanget då han varit SO och HSO länge och bl.a.
suttit med i många projekt i TMP, och har på sätt kunnat
påverka arbetsmiljön på sin egen arbetsplats.
Lars-Åke har dessutom varit ersättare för Taisto sedan
tidigare och har därmed också erfarenhet av själva mötesstrukturen.

nisation på expeditionen, då dessa frågor tidigare låg på
kassörens bord. En del i tid kommer även att läggas på
PIA-hantering och handlingsplaner.
Slutligen tycker Taisto att det känns skönt att lämna över
till ett erfaret HSO. I vanliga fall kanske man lämnar över
till en yngre förmåga men den här gången blir det en erfaren och något äldre person – som det ändå finns mycket
kvar att slita på. Som en rutinerad rookie, fyller Garda i!
Anders Lidén

Garda trivdes egentligen bra med operatörsjobbet på
TMP även om skiftgången sliter. På den återkommande
frågan om att bli AHSO, från både PTK och kollektivsidan, har svaret varit först nej men till slut blev det ett ”ja,
jag kan pröva”!
När intervjun av de båda sker har kompetensöverlämnandet pågått i ca en månad. De menar att det bästa hade
varit att gå runt i kontrollrummen på fabriken och dessutom delta i olika möten och utbildningar – men det är en
hel massa saker som blir annorlunda under en pandemi
och så även här! Istället blir det mycket tid på fackexpeditionen, vilket i sig också har ett värde. Det blir också
mycket fokus på rehabfrågor, men även en utökning av
försäkringsfrågorna. Lars-Åke kommer nu att bli sammankallande i försäkringsärenden, genom en omorga-

Lars-Åke Gardehed - brukets nya AHSO. Mångårigt arbete i
driften som TMP-operatör gör att han känner sig trygg i den
nya rollen. Garda var även internrevisor och känner väl alla
bruket sprocesser.

Vid Taistos avtackning närvarade arbetsmiljöingenjör Tomas Rosenblad. Båda kunde bekräfta att ett effektivt samarbete är
nödvändigt i deras respektive roller.
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5

REHAB OCH HÄLSA

Kenth Eriksson

F

ör några år sedan drabbades Kenth av diabetes. Sista
året på jobbet var tungt. Orken bara försvann och
han beslutade att pensionera sig. Det tog tid att hitta vägen tillbaka och lära sig hantera sjukdomen. Under rehabiliteringsåren hade han inte ork att tänka på de försäkringar som fanns inbyggda i hans fackliga medlemskap.
Först två år senare besökte han avdelningens expedition
och började undra om det möjligtvis inte fanns en försäkring som faller ut vid diabetes. Som tur var kom han
och ställde frågan i god tid. Bara ett år till och han hade
missat ersättningen från Diagnosförsäkringen. Han fick
av kontoristen en blankett som han och hans läkare skulle
fylla i. Den skickade han till Folksam för bedömning. Vissa diabetesdiagnoser är inte med på ersättningslistan och
därför krävs att läkaren skriver rätt kod på blanketten.
Det gick knappt två veckor och Kenth fick en positiv respons från Folksam. De informerade honom om att han
är berättigad en ersättning på 50.000 kr.
Det kändes väldigt bra både för Kenth och oss på expeditionen. Pengar botar inte diabetes men underlättar den
omställningen som alla drabbade (medlemmar) ställs inför.

Diagnosförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Den
är ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar.
Försäkringsbeloppet som ingår i ditt medlemskap är
25 000 kronor. Om du vill höja ersättningsbeloppet
med 25 000 kr kan du teckna en tilläggsförsäkring.
Den kostar 30 kronor i månaden.
Diagnosförsäkringen ger ersättning om du på grund
av allvarlig sjukdom eller olycksfallskada får en diagnos fastställd av en specialistläkare i Sverige. Om
diagnoser kan du läsa mer på avdelningens hemsida.
Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet
upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser. Vid fortsatt anställning gäller den längst till och med månaden innan
69-årsdagen.

Aleksandar
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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FRÅN ÅRSMÖTET

Årsmötesdeltagare

I

nte riktigt alla möten är digitala! Avd 68:s årsmöte
var ett fysiskt möte. Misstanken var att inte särskilt
många skulle koppla upp sig om mötet hölls digitalt. För
egentligen är det alla arrangörers önskan att möten ska
bli välfyllda…men självklart inte om de är fysiska under
en pandemi! Så hur göra? En information om årsmötet
anslogs men utan lockelser i form av underhållning och
förtäring!
Mötet inleddes med en parentation för avdelningens
medlem tillika tidigare förbundsordförande Roine Carlsson. Roger Berglund valdes till årsmötesordförande och
Ulrika Enlund till att skriva årsmötesprotokollet. Därefter följde rapporter, verksamhetsberättelser, olika beslut
och val.
Aleksandar rapporterade om aktuellt från förbundet, avdelningen och LO-distriktet. Från avdelningen var det
allra mest aktuella förslaget om utfyllnadsskift i pott.
Från förbundet rapporterades om avd 68:s gamla förslag
om att anställa en jurist burit frukt – plötsligt så händer
det för att citera en känd reklam! Slutligen rapporterades
från LO-distriktet om att avd 68 har representation i de
olika kommittéerna som finns där, genom att Lars-Åke
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

Gardehed (LO-Folksamkommittén), Micke Holmberg
(Arbetsmiljökommittén), Anders Lidén (Utbildningskommittén) och Aleksandar (LO-d styrelse) antingen
nyvalts eller omvalts.
Ett generationsskifte noterades i avdelningsstyrelsen då
Jan Wendén och Taisto Hautala slutar och går i pension,
men också Jaana Kuusisto hade avböjt omval. Dessa avtackades – Taisto tillägnades dessutom en särskilt gjord

En trotjänare lämnar styrelsen och AHSO-rollen. Taisto
Hautala avtackades på årsmötet. Nu väntar PRO-medlemskap
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Anders Lidén tilldelades förbundets hederstecken

fotoslide. Lars-Åke Gardehed tar nu plats i styrelsen och
Gunnar Hanze får en ny roll – som kassör. In i styrelsen
kommer också föryngring med Emma Sjögren och
Jukka Pesonen. Något som inte har så mycket med
föryngring att göra är när förbundets hederstecken delades ut. I år till Anders Lidén som har haft förtroendeuppdrag i 25 år! I ett avseende blir Anders nu också ny ålderman i styrelsen genom att vara den som tidigast valts in
i styrelsen.
Mötet avslutades med att lotta ut priser från avd. 68:s
samarbetspartners.
Anders Lidén

Avdelningens nya styrelse

Jan Wendén lämnar styrelsen. Om några veckor är han glad
pensionär

Aleksandar Srndovic - ordförande
Lars - Åke Gardehed, v. ordförande
Gunnar Hanze, UH - kassör
Anders Lidén, ORM- studieorganisatör
Tommy Croon, UH - ledamot
Anders Wiklund, utlastning - ledamot
Mikael Holmberg, utlastning - ledamot
Karolin Hast, PM 12 - ersättare
Jukka Pesonen, Massa - ersättare
Emma Sjögren, Inköp - ersättare
Ulrika Enlund, kontorist - sekreterare

JUKKA PESONEN

EMMA SJÖGREN

MASSA

INKÖP

" Det känns jätteroligt att prova på det här uppdraget.
Att på nära håll kunna se hur styrelsearbetet fungerar.
Att kunna påvärka beslut som fattas är fördelaktigt."

" Först vill jag tacka för förtroendet! Det känns verkligen häftigt att bli invald i styrelsen. Nu kan jag på
nära håll se hur det fackliga arbetet är organiserat och
lära mig mycket av det. Att kunna påverka alla beslut
som fattas av styrelsen är både utmanande och förpliktigande."

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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KRÖNIKA LENA KALLENBERG

Visst, man kan skratta åt gamle Böök men skrattet fastnar
lätt i halsen när parallellerna till vårt samhälle idag gör
sig påminda i Bööks text från 1930-talet. Upptäckten att
känna igen vår tid i Bööks text svindlar åtminstone för en
som är född i folkhemsprinsessgenerationen, vi som växte
upp efter kriget och trodde att allt skulle bli bättre för allt
fler i samhället. I början av 1980-talet var vi världsmästare
i jämlikhet, nu förstår vi att det var en historisk parentes.

Girighet och Hitlers toa-sits

A

tt bläddra i gamla böcker kan ge oanade reflexioner. Jag gav mig in i Fredrik Bööks Det rika och
fattiga Sverige från 1937. Den på sin tid kände kritikern
och skribenten väckte ofta uppseende inte enbart i sin yrkesroll, han satt också i Svenska Akademien, utan också
för att tydligt ta ställning för nazi-Tyskland. I ett berömt
tal inför studenter vid Lunds universitet den 4 oktober
1940 (då Tyskland ockuperat större delen av Västeuropa)
uppmanade han till uppslutning bakom Hitler.
Böök gav sig ut på en resa genom landet för att studera
svenskarna och deras levnadsvillkor. Året var 1936. Han
pekar ut golfbanorna i Båstadtrakten, studerar ”de glada
och belåtna” boråsarna i textilindustrin där ”kvinnorna
sannerligen inte bär något slavmärke utan har tid att noppa ögonbrynen.” Och avslutar elegant med att konstatera
att skogsarbetarna i norr ”alls inte är vanlottade” och ”utför sitt arbete som en barnlek;” att en skogsarbetarhustru
saknar tänder i överkäken verkar han bara betrakta som
en naturlig del av hennes stoiskhet som maka och mor.
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I dag har vi ett samhälle där en ohämmad girighet brer
ut sig allt mer. I dagarna säljs Hitlers gamla toa-sits på
auktion för cirkus 120.000, något som förmodligen också
Böök skulle häpna över. Volvo och Sandvik går med stora
vinster men tar villigt emot krisstöd från staten i Coronatider. Volvo föreslår 30 miljarder i aktieutdelning vilket lär
vara ett svenskt rekord. Samtidigt talar de om ”god samhällsekonomi,” god för vem? Snacka om samhällsansvar.
Jag kan rekommendera en läsning av organisationen Oxfams årliga ojämlikhetsrapport. ”Ojämlikheten ökar mer
än man någonsin tidigare uppmätt”, säger Johan Pettersson generalsekreterare i svenska Oxfam. Generellt växer
inkomstklyftorna i vårt land, vilket i hög grad påverkar
livslängden och hälsan. Välfärdsystemet som är så självklart för många i tanken håller på att spricka upp när de
rika skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar och därmed
inte ser sig motiverade att betala skatt till det gemensamma. Och Coronapandemin verkar öka på den ekonomiska ojämlikheten i världen.
Någon, med öppnare sinne än Böök, borde ge sig ut på en
liknande resa och kartlägga Sverige av i dag.
Lena Kallenberg

Lena Kallenberg, född 26 augusti 1950 i Stockholm, är
en svensk författare. Hon har skrivit ett 45-tal böcker,
den senaste romanen heter ”Min mamma hade många
inneboende” 2018 Karneval förlag. Hon kallar sig gärna arbetarförfattare och Stockholmsskildrare och har
fått en rad priser bl.a. Ivar Lo-priset 2020. Lena är på
väg att bosätta sig i Hallstavik. Vi kommer att få anledning att återkomma till henne.
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TYCK TILL OM UTFYLLNADSSKIFT

P

å några av de senaste avdelningsmötena och på kontaktombudsträffar väcktes idén att göra om utfyllnadstiden från de schemalagda skiften till utfyllnadstimmarna lagda i en pott.
Förslaget argumenterades med behovet att skapa ett flexiblare och mera dynamiskt skiftschema som passar bättre
skiftarbetarnas behov.
Redan idag är det rätt många skiftarbetare som flyttar på
sina schemalagda utfyllnadsskift.
Genom förhandling har vi tagit fram ett förslag som just
nu är ute på remiss. Vi vill samla in skiftarbetarnas synpunkter innan vi ordnar en omröstning. Tanken är att vid
ett eventuellt positivt utfall testa förslaget under ett år.
PappersMagasinet träffade några skiftarbetare och ställde
några frågor till dem om förslaget. Hur de hade svarat kan
ni se i de enskilda intervjuerna.
Aleksandar

BENNY OLSSON
PM12
" Jag har sett förslaget och jag kan säga att jag inte
tycker om det. Vi får sämre betalt när vi under våra
lediga dagar hjälper till vid ett stopp. Det kan leda till
att vi får svårt att uppbemanna organisationen vid
stoppdagar. Dessutom känns 20-timmars kompensation inte som tillräckligt".

DAN JANSSON

JUKKA PESONEN

PM11

MASSA

" Ja, jag har sett förslaget och jag ställer mig positivt
till det. Vi slipper schemalagda reserver som oftast
ligger på helgen. Vi ska jobba när behovet finns och
när vi är mest användbara. Förslaget öppnar att man
själv får styra en del av arbetstiden. "

" Ja , jag har sett förslaget och jag tycker att vi borde
landa på 100 timmar precis som skiftcheferna. Dessutom borde det utgå "222-ersättning" om vi blir utkalllade inom 48 timmar."
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Som vi längtat!
Säg hej då till vardagen och ta en
minikryssning med Rosella. Fem glada
timmar med god mat och tillbakalutad
underhållning med våra kryssningsvärdar.
Shoppingfesten fortsätter där du
kan spara upp till 50 % när du handlar
ombord.

Erbjudande till dig
som medlem i Pappers:
Somriga minikryssningar
från Kapellskär

65:–

Paketpris buss + båt 115:–.

Boka på Vikingline.se/LO

Östersjöns mest prisvärda resor
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1 MAJ I HALLSTAVIK

1 Maj traditionen är inte bruten! Vi har samlats igen vid
vår expedition för att fira arbetarklassens frihet, solidaritet och rätten till sjysta arbetsvillkor! I dag växer sig stark
som en demon ett nytt klassamhälle fram. Vi har inte råd
att låta det rota sig! Vi måste lova varandra att kämpa tillbaka demoner till den mörka hålan den kom ifrån! De
största hoten, som vi alltid brukar prata om, är dem som
vill slå sönder det som vi har byggt upp. Allt det som inte
kom av sig själv, utan det som var en kamp bakom varje
lagtext och varje paragraf. Jag kan nämna några exempel
för att påminna oss om detta: Rätten till pension, Lagen
om anställningsskydd (LAS), Semesterlagen, Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen. Det är en lång kamp
att få till förbättringar och flytta fram våra positioner,
men att rasera detta går snabbt. Ett klubbslag i riksdagen
så kan det se helt annorlunda ut. Det har vi sett när det
handlar om A-kassan, sjukförsäkringen och förändringar
i LAS för att ta några exempel på när de som inte gillar oss
får bestämma.
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Men det finns ett ännu större hot mot arbetarrörelsen.
Det är de som å ena sidan kan hålla med oss i sak men
å andra sidan vill splittra oss. Det som attackerar själva
kärnan i rörelsen. Kärnan i att stå enade, oavsett vem du
är eller var du kommer ifrån.
Nationalister och socialkonservativa slår direkt på arbetarna då deras politik går ut på att söndra och misstänkliggöra istället för att ena. Deras ideologi går ut på att krossa
fackföreningarna och allt som den svenska modellen står
för. De kommer aldrig att vara och aldrig att bli en rörelse
för arbetare. De som tjänar på att vi splittras och söndras
är inte vi. Det är aldrig vi. Det finns alltid någon annan
som vinner på att arbetarrörelsen släpper fokus och riktar
sin ilska åt fel håll.
Vi behöver varandra. Vi behöver mer gemenskap, inte
mindre. Rörelsen behöver fler människor som snackar
ihop sig, som bestämmer sig och som inte viker ner sig.
För oss är det helt oviktigt vilket land du är född i, vilken
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religion du har, sexuell läggning eller könstillhörighet. Vi
gör det av en och samma kraft – att vi vill ha ständiga förändringar till det bättre.
Kamrater det är viktigt att vi fortsätter att organisera oss
och inte viker ner oss. Speciellt inte för den konservativa
och extrema höger som håller på att enas. De vill backa
utvecklingen! De vill beröva oss de rättigheter som våra
gamla har kämpat fram genom blod, svett och massor av
uppoffringar. Sjukförsäkringen är redan försämrad. Våra
av jobb slitna kamrater förnedras dagligen av Försäkringskassan. Blir man sjuk kastas man till ”vargar” som
visar ingen mänsklighet. Vi, fackföreningar är den enda
kraften som kan få dem att backa. . Den som är utsliten
och inte kan jobba i slutet av arbetslivet ska ha rätt till
sjukersättning och inte behöva ta av sina pensionspengar.
Pappers och LO kräver att fler av LO-förbundens medlemmar ska få en värdig pension.
Firandet av 1 Maj är över för i år men den dagliga kampen
fortsätter.
Aleksandar

ROBERT WAHLSTRÖM

LO - kräver
▪ Gör det lättare att få sjukersättning för den som
inte kan jobba till ordinarie pension.
▪ Höj pensionsavgifterna. LO vill att den sammanlagda pensionen (den allmänna och avtalspensionen)
ska vara åtminstone 72 procent av lönen.
▪ Avskaffa karensavdraget för gott. Den som är sjuk
ska ha råd att stanna hemma från jobbet och inte behöva riskera sin egen och andras hälsa.
▪ Inför heltid som norm och avskaffa allmän visstid. Vi behöver trygga anställningar med ett stärkt
inflytande över den egna arbetssituationen. Arbetsgivaren måste ta mer ansvar för arbetsanpassning,
både förebyggande och rehabiliterande.
▪ Gör arbetslivet mer hållbart. Ingen ska bli sjuk av
sitt jobb. Regeringens arbetsmiljöstrategi måste genomföras för att alla ska orka, kunna och vilja jobba
ett helt arbetsliv.

Den avlägsna hjärtevännen
Jag saknar dig
trots att vi aldrig har mötts.
Jag längtar efter dig
trots att vi kanske aldrig
kommer att mötas.
Bitterljuva nödrop
längtansbrännande skrik.
Alla kallar de på dig.
Min okända,
mitt livsljus.
Kom!
Rör och berör mig
Kom!
Bli min ledsagare
genom det oprövade!

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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STIG MALM 1942 - 2021

Stig på 1 maj i Hallstavik 1993

D

en tidigare LO-ordföranden Stig Malm gick ur tiden i våras. Han blev ett av offren för corona-pandemin. Stig var en mycket stridbar LO-ledare och en
rubrikernas man. Flera av hans uttalanden har blivit klassiska. Finansvalpar är bara ett exempel. Stig Malm besökte Hallstavik flera gånger. Deltog på ett kontaktombudsmöte och gick i spetsen på 1 majdemonstrationen 1993.
Han fick kritik också och avdelning 68 krävde hans avgång när han accepterade s-regeringens förslag till strejkförbud 1990.
Stig Malm föddes 1942 i ett arbetarhem i Sundbyberg
och började arbeta inom verkstadsindustrin redan som
16-åring. Med tiden blev det uppdrag inom Metall och
1983 valdes han till LO-ordförande vilket han var till och
med 1993.
Roger Berglund
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På kontaktombudsträff 2009

PERNILLA WESTMAN

Jag har samlat mod
mod till att säga nej
nej för att jag inte orkar
orkar inte med dig
Jag har samlat styrka
styrka att stå emot
emot andras viljor
viljor som knäcker mig
Jag har samlat krafter
krafter och blivit stark
stark nog att inte följa
följa blint andras steg
Jag har samlat insikt
insikt att det är min energi
energi du slösaktigt förbruka
förbruka din egen nu

PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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BILDREPORTAGE HOLMEN SKOG

En dag med Holmen Skog.

U

ndertecknad fick förmånen att hänga med Traktplaneraren Gert Nordgren, ut en dag för att se hur
arbetet i skogen går till innan vi får råvaran till vår fabrik.
Det blev en intressant dag med många nya fakta och en
inblick hur mycket planering och arbete som faktiskt föregår en avverkning.
Vi började på Skogens kontor i gamla företagshälsovården
med en allmän information om skogen och skogsbruk
över en kopp kaffe. Därefter så begav vi oss ut i skogen
utanför Skebo. Det som hände där ser vi i efterföljande
bildreportage.
En sak som jag inte hade någon som helst aning om, var
hur mycket skott en fullvuxen älg äter. Upp emot 15 kilo
färska skott per dygn. Och vill man ha motion så skall
man börja jobba i skogen. Det är inte ovanligt att det blir
upp emot 15 till 20000 steg under en arbetsdag sa Gert.
Och terrängen är inte alltid den bästa…
Micke Holmberg

För att åldersbestämma skogsbeståndet så har Gert en Tillväxtborr som han skruvar in i trädet för att ta ut en kärna. På
kärnan så räknas sedan årsringarna. Äldre träd än 150 år får
inte fällas om inte särskilda skäl föreligger. Kärnan som plockas ur trädet visar tydligt på årsringarna hur trädet har påverkats av klimatet. Om det har varit torka eller om det har varit
bra med vatten och näring.

Räkning av årsringarna. Efter att trädet har åldersbestämts så sätts kärnan tillbaka i stammen. Kådan gör sedan att kärnan
”växer” fast igen. Till sin hjälp så har Gert en padda. På den så markeras området som skall planeras. Efter att det är planerat
och klart så skickas data över till entreprenören som sköter avverkningen. I den så finns det uppgifter om var det skall avverkas
och vad som skall lämnas kvar.
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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En del lämnas kvar i ett naturhänseende. Det kan handla om enstaka träd eller grupper, högstubbar, död ved eller träd med annorlunda karaktär. Hänsynen är det viktigaste verktyget för att bevara skogens mångfald i den brukade skogen. Reservat och andra
avsättningar är nödvändiga för att bevara hela miljöer, men det är i den brukade skogen den stora potentialen finns för arterna i
skogen. I Sveriges skogar finns 25 000-30 000 växt- och djurarter. Det som skall lämnas kvar märks ut med miljövänliga plastband
med texten ”Naturhänsyn”. Även sådant som skall lämnas kvar märks ut på ”paddan”. Vilket ger en kartbild med information.

Ibland så upptäcks nya kulturmiljöer. Det kan vara stora saker som gravfält eller något annat mindre. Naturligtvis så rapporteras dessa in efter att det har märkts ut. Gert har bland annat hittat ett stort gravfält som ingen kände till. Här i det som ser ut som
ett stenröse så hittades några stenar som man kan misstänka att de har varit någon form av gammal gränsmarkering. Därför så
togs det säkra före det osäkra, och området markerades.

Granbarkborren känner vi väl till på bruket. Här så undersöks det i fall det finns sådana. I bilden så ser man hålen som Granbarkborren gör för att ta sig in under barken. Det ser ut som små borrhål. Under barken sedan så äter sig Granbarkborren vidare
och gör gångar mellan barken och veden. Är det ett friskt träd som orkar skicka ut terpentin, så kan trädet klara ett angrepp, men
är det svagare av någon anledning så är ju risken rätt överhängande att Granbarkborren tar död på trädet.
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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Vi passade även på att besöka en avverkning i Skebo. Det är entreprenörer som sköter avverkningen. Skördaren fäller enligt
anvisning från Traktplaneraren. Uppgifterna kommer som data till GPS i skördaren.

Efter att skördaren har fällt så hämtar skotaren upp virket för transport till avläggningsplatsen där det läggs upp i timmertravar.
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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Efter att virket är lastat i skogen så körs det fram till platsen där traven skall ligga. Travarna placeras så att timmerbilen
kommer åt att lasta. Det sorteras också efter kvalitet och vad det skall användas till.

Gert visade också en historisk plats i skogen. Under vallontiden så var det gott om masugnar i våra trakter. Så klart krävdes det
kol för att hålla dom igång. Vi passade på att besöka en gammal kolbotten. Historiens vingslag manade till eftertanke beträffande vad som kan ha utspelats på platsen. En sådan plats skyddas också i ett kulturhänseende. Hade jag inte blivit visad platsen
så hade jag kunnat ta det för en kulle i skogen och inget mer. På bilden ser man kolstybb som ett bevis på att det har förekommit
kolning på platsen.
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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AVDELNINGENS KONST ANDERS UDD

Holmens bruk tidig morgon

K

onstnären Anders Udd, född 1958, ursprungligen från Stockholm och Åkersberga bor numer
i Roslagen närmare bestämt i Sättraby utanför Edsbro.
Där bor han tillsammans med Lena Knutson Udd som
är industriantikvarie och bl a skrivit en bok om Hallsta
pappersbruk.
Anders är utbildad på bl a Idun Lovéns konstskola och
första gången han ställde ut var 1998 i Stockholm. Sedan
dess har han ställt ut många gånger både separat och
i samlingsutställningar. Anders Udd har även gjort ett
offentligt konstverk på ett äldreboende i Nyköping 2014.
Han föredrar att måla i akryl på duk eller på pannå. Man
känner lätt igen honom på både form och färgsättning.
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Det är realistiska motiv där han skalar bort det som inte
behövs, därigenom framträder motiven än tydligare.
Han deltog i samlingsutställningen ”Roslagskonst” i
disponentvillan 2005 och fascinerades av bruket när
han passerade det. Genom utställningen fick Anders
kontakt med platschefen Per Bjurbom och Per bjöd in
honom att se miljöerna inne på fabriken. Synen från
ångcentralens tak fick Anders att bestämma sig. Här
ville han göra något och sen var processen i gång. 2008
ställde han ut en serie målningar och fotografier från
Hallsta pappersbruk både i Norrtälje och i Hallstavik.
2016 besökte avdelningen honom i hans ateljé utanför
Edsbro och köpte då en stor målning kallad ”Holmens
bruk tidig morgon”. Den hänger idag på avdelningens
expedition och är bland det första som en besökare lägger märke till. Avdelningen har även köpt ett par mindre
målningar som använts vid uppvaktningar.
Roger Berglund
Akryl = en snabbtorkande typ av målarfärg där bindemedlet för färgpigmenten är en akrylharts
Pannå = en skiva som kan vara gjord av trä, masonit,
papp eller syntetiskt material

Anders Udd i sin ateljé i Sättraby

Hallstaviks hamn, målad på beställning
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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BOKRECENSION

blir besvikelsen stor när Sven istället för munspel får en
fällkniv. Han kastar ilsket bort kniven och börjar fundera ut en hämnd. När han så en dag blir ensam hemma
tar han och tjuvlånar storebrors munspel för att öva sig i
hemlighet i "hemlighuset". Men oturen är förstås framme
och munspelet ramlar ner igenom hålet (fjölet). Med stort
besvär gör han rent spelet i bäcken som rinner utanför.
Han lägger tillbaks det på sin rätta plats och hoppas att det
återfår sin ton när det torkat.
Så blir inte fallet utan han avslöjas vid den traditionella lördagskonserten i köket. Fadern överlåter straffet till
munspelets ägare. Sven vägrar erkänna något och storebror slutar inte slå honom förrän han ligger på golvet och
blöder. Då berättar Sven hur allt gick till och blir tröstad
av mor, medan fadern sitter och skäms. Storebror ger Sven
det odugliga munspelet som förlåtelse för misshandeln.
Några lördagar senare när familjen åter är samlad till
konsert ber Sven att även han ska få spela ett stycke. Han
tar fram munspelet som han öppnat och böjt upp de små
mässingstungorna på och knäpper därefter med hjälp av
naglarna en felfri version av "Fjäriln vingad". Alla imponeras och fadern rufsar honom i håret och ber om förlåtelse för att han gett en fällkniv istället för munspel.

O

m man bara tänkt sig läsa en bok av Folke Fridell
är "Dag som ovan" (1964) inget dåligt val. Det är
en ömsint liten skildring (152 sidor) av fattigpojken Sven
som växer upp i en bondby i närheten av ett litet fabrikssamhälle. Han bor med mor, far och tre äldre bröder i ett
litet hus med tillhörande tom lagård. Fadern arbetar dels
som korgmakare i hemmet, dels som halmtakstäckare.
Äldste brodern jobbar på textilfabriken i grannsamhället
och mellanbröderna är tvillingar.
En riktig pärla i boken är ett kapitel som skildrar när Sven
fyller nio år: Traditionen i familjen är att pojkarna får ett
munspel på sina nioårsdagar och det förväntar sig förstås
också Sven att få. Men nu förhåller det sig så att själva kyrkoherden vid ett skolbesök har konstaterat att Sven inte
kan sjunga och alltså är omusikalisk.

Så småningom växer Sven upp och börjar jobba på yllefabriken som trettonåring. Där träffar han David Bohm som
är huvudperson i ett par av Fridells romaner på 40-talet.
David tar en dag initiativet till en vild strejk som senare
även får till följd att en fackförening bildas. Den nybildade fackavdelningen behöver öka medlemstalet och bjuder
därför in en agitator till ett informationsmöte i sockenstugan. Tyvärr blir David Bohm sjuk lagom till mötet så
Sven utses till att hälsa välkommen och presentera talaren. Sven våndas men klarar uppgiften galant, får beröm
av fadern samt börjar se ljusare på framtiden.
Så här måste det ju ha gått till i fackföreningsrörelsens
barndom. Några få entusiaster tog initiativet och den stora massan anslöt sig, lite motvilligt, så småningom.
Börje Nordström

Detta bekräftas av fadern vid provsjungning av "Fjäriln
vingad" i hemmet. Så när nioårsdagen äntligen kommer
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24

Folke Fridell föddes den första oktober 1904 i Berga nere i Småland. Fadern var soldat,
postutdelare och skräddare medan modern var folkskollärarinna och sömmerska. Efter
en skolgång på totalt tolv månader jobbade Fridell som vallpojke en sommar och hittade
då, i ett ödehus, en trave böcker som han fick stor nytta och glädje av. Kanske blev boktraven något av ett universitet för honom.
Samma dag som han fyllde tretton år (1917) började han arbeta i en textilfabrik. Han
kallade sig då "maskinbetjänt" och han blev kvar där i tjugonio år. På själva julafton 1946
sa han upp sig för att bli författare på heltid. Debutromanen: "Tack för mig – grottekvarn"
hade blivit klar redan 1937 men den gavs inte ut förrän 1945 på förlaget Federativ.
Redan med nästa roman: "Död mans hand" (1946) fick han sitt genombrott. Den handlar om textilarbetaren och
torparsonen David Bohm och hans enformiga liv inom en maskinkultur som "kräver slavar" för sitt fortbestånd.
Samma tema tar han upp i nästa bok: "Greppet hårdnar" (1948) där David Bohm sitter fast som betjänt vid samma
maskin som i föregående roman och Fridell fortsätter här diskussionen om människans värdighet i det moderna
industrisamhället.
Samma år utkom "Syndfull skapelse" som är en mer humoristisk roman om Konrad Johansson som tar en frivecka
från fabriken. Denna vecka kallar Konrad själv för "Skapelsevecka" och han tar den för att komma bort från arbetet,
fackföreningen och andra påfordrade krav.
Fridell deltog också i den offentliga debatten om olika samhällsfrågor. Boken "Bjälken i ditt öga" (1955) är t ex en
kritik av Människan i industrisamhället, en sociologisk utredning som genomfördes i början av 1950-talet. Hans
hjärtesak var arbetarnas rätt till medbestämmande.
Totalt skrev han 24 böcker under de 40 år han var verksam som författare men han deltog även i turnéer tillsammans med bl a Moa Martinsson och Karl Gerhard för att väcka intresset för arbetarlitteraturen. Dessutom reste han
runt och agiterade för olika syndikalistiska organisationer. Han svartmålade gärna det rationella industriarbetet
som många ansåg vara basen för välståndsutvecklingen. Den sociala omvårdnaden blir kränkande om människan
förvandlas till robot, menade han.
Folke Fridell dog den 12 augusti 1985. Samma år som han tilldelats Hedevindsplaketten.

Hundra år med Pappers
Har du inte skaffat
avdelningens senaste
historik ?
Kom till expeditionen och
köp den för ett rabatterat
pris - 75 kr
Gäller bara medlemmar i avd 68!
Övriga betalar 150 kr
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DEN KVINNLIGA RÖSTRÄTTEN 100 ÅR

om en lika rösträtt för alla. Många kvinnor tyckte det
gick för långsamt och organiserade sig utanför de etablerade partierna. Inspirerade av suffragettrörelsen startade man motsvarande rörelse även i Sverige om ock inte
med lika utomparlamentariska metoder som i USA och
England. 1903 bildades Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt (LKPR). Den kom att samla många
medelklasskvinnor och intellektuella och fick lokalföreningar över hela landet. LKPR ordnade demonstrationer, tryckte kort och affischer samt en namninsamling
med 351 454 underskrifter.
Ibland brukar högern ta åt sig äran för rösträttens införande, men det är en sanning med stor modifikation.
Visserligen var det en högerregering som, efter att i
många år röstat nej, år 1909 föreslog en allmän rösträtt
för män. Vackert så och ett steg på vägen. Men endast
19 procent av befolkningen hade rösträtt på grund av
flera inskränkningar t ex saknade kvinnorna rösträtt,
män under 24 år saknade också rösträtt samt att så kallade rösträttsstreck uteslöt många av ekonomiska orsaker
(mindre bemedlade i första hand).

Brittiskt skämtsamt suffragettkort

D

et finns människor idag som lever och levde när
kvinnorna i Sverige fick rösta för första gången – det är bara hundra år sedan kvinnorna fick gå till
valurnorna.
Striden om rösträtten var både lång och svår, särskilt för
kvinnorna. Grunden för de moderna fri- och rättigheterna lades redan vid franska revolutionens krav på Frihet – Jämlikhet – Broderskap 1789 och den amerikanska
revolutionens syn på alla människors lika värde. Andra
viktiga steg var 1809 års regeringsreform, folkskolans införande 1842, tvåkammarriksdagen 1866. 1893 blev Nya
Zeeland det första landet i världen med allmän och lika
rösträtt för både män och kvinnor.
I Sverige hade folkrörelsernas framväxt under andra
halvan av 1800-talet en stor betydelse. Där fick folk lära
sig praktisk demokrati och mötesteknik. Kravet på allmän rösträtt växte för varje år och när arbetarrörelsen
började demonstrera på 1 maj 1890 var kravet ett av de
mest centrala.
Det var liberalerna och socialdemokraterna som drev på
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1917 var ett oroligt år. Hungerkravaller på många platser i Sverige och revolution i Ryssland. Många trodde
på en revolution även här. Samma år tillträdde en ny regering bestående av liberaler och socialdemokrater. Året
efter lägger regeringen fram ett förslag om utökad rösträtt som bl a innebär att kvinnorna skall få rösträtt i de
kommunala valen. I Göteborg hålls en stor rösträttsdemonstration där ett av plakaten visar tre personer utan
rösträtt; en mentalpatient, en fängelseintern samt nobelpristagaren i litteratur Selma Lagerlöf.
24 maj 1919 fattar riksdagen ett beslut, det första av två,
om att införa allmän och lika rösträtt till andrakammarvalet 1921 och i september 1921 får kvinnorna rösta till
riksdagen för första gången. Visserligen fanns bara män
på vallistorna och det skulle dröja många år innan kvinnorna fick en rättvis representation på valsedlarna. Efter
fullgjort uppdrag upplöstes Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1921.
Nämnas bör att även efter 1921 fanns några begränsningar kvar för ca 2 procent av befolkningen och först
1989 avskaffades de sista undantagen i rösträtten. Då får
11 000 omyndiga personer över 18 år rösträtt som kan
användas i valet 1991.
Roger Berglund

Carl Lindhagen

Källa: Demokratin står aldrig stilla (Sveriges Riksdag
2018)

Socialdemokratiskt vykort
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HALLSTAVIK I GAMLA VYKORT TOMMEN

T

ommen, eller Tulkatommen som den egentligen
heter, har under långliga tider varit en populär
fest- och badplats för Hallstaviksborna. Här hölls från
40-talet, med brukets stöd och disponentens närvaro,
midsommarfesterna där bland annat Häverö Folkdanslag uppträdde. Bruket svarade för bygget av en dansbana med café och olika tombolastånd vid festplatsen.
Det var även samhällets badplats och längre tillbaka anordnades sim- och hopptävlingar vid Tommen. Det fanns
rutschbana, en trampolin och ett hopptorn där. På grund
av brukets förorening av vattnet förbjöds allmänna bad
vid Tommen på 50-talet. 1957 kom det upp en skylt som
sa att man nu badade på egen risk, undertecknad av doktor Isaksson.
Hallsta Idrottsklubbs första fotbollsplan låg vid Tommen. HIKs idrottsfester började där innan de flyttades upp till den nya Idrottsparken när den stod färdig.
När Hallsta Båtklubb bildades 1935, dessförinnan hade
man varit en sektion inom MK Orion, blev en av klubbens
första uppgifter att ta kontakt med Holmens Bruk för att
sondera möjligheterna till fler och bättre båtbryggor. Man
fick då tillgång till både Skebokajen och Tommen. Sedan
många år tillbaka är det området vid Tulkatommen som
är båtklubbens hemmavist.
Roger Berglund

Småbåtshamnen

Rutchbana och del av dansbanan

Tulkatommen en oas för många
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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Båtplatser för båtklubben

Badplatsen
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

29

ÄPPLET STUDIEKOMMITTÉN

I

brist på möjligheten att hålla fysiska kurser under
pandemin har de digitala varianterna uppstått. Detta gäller även allehanda möten som hålls via olika kommunikationsplattformar eller chattbaserade verktyg med
namn som Teams, Zoom och Pexip. På gott och ont kanske man skulle kunna påstå. Eller ett nödvändigt ont? Eller blir dessa rentav ett nödvändigt plus i tillvaron efter
pandemin – post corona? Vill skrivbordsfolket hoppa ur
mysbyxorna och återvända till sina kontor sedan, eller
har det nya normala blivit att jobba från vardagsrummet/
hemmakontoret? Vad tänker arbetsgivarna om möjligheten att kunna pressa hyreskostnader på attraktiva lokaliseringar? Å andra sidan anser de kanske att mötesplatsen
på jobbet, inte minst för nya anställda, är viktigt för att
liksom insupa traditionen i just det företaget, som man
mycket får genom att träffa andra anställda. På något sätt
har sannolikt de digitala mötena kommit för att stanna – i
vilken omfattning får framtiden utvisa.
Många verkar av olika anledningar föredra fysiska utbildningar och möten – men ser fördelen med att slippa
att transportera sig till olika ställen. Ett Nobelpris delas
självklart ut till den som ställer i ordning en fungerande
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

teleporteringsanläggning á la Star Trek!
PappersMagsinet träffade Emma Sjögren, Boris Srndovic och Anders Wiklund, som ganska nyligen varit med
på LO:s digitala arbetsmiljökonferens, och frågade dem
om vad de tyckte om det digitala formatet, men också om
konferensens innehåll i sig. Om vi sammanfattar upplevelsen av det digitala mötet så lät det så här: Ett visst teknikstrul, men det hör nog till, men då var det bra med
en ”moderator” som höll ihop konferensen inklusive teknik-guidningen. Det är sämre än fysiska möten för att det
blir färre diskussioner och (därmed) lite sövande. Då blir
det också extra viktigt hur man som kursledare pratar. Digitalt är tröttande, men en acceptabel nödlösning för att
överhuvudtaget få till något. Annars var innehållet i konferensen i det stora intressant, även om det fanns något
parti som mer kändes som transportsträcka. En viss skillnad i deltagarnas utlåtande fanns dock, troligen beroende
på om man har varit med ett tag eller är lite nyare i gamet,
men det är naturligt.
En intressant sak är att Emma, Boris och Anders valde
att sitta tillsammans under utbildningen. Då blev det lite
30

mera ”semidigitalt”, och möjligheten fanns att diskutera
lite med varandra, om inte annat i pauserna. Det var klart
bättre än att sitta hemma på den egna kammaren, ansåg
alla tre.
Avdelningen har nyss haft årsmöte och då omvaldes Anders Lidén som studieorganisatör och omvaldes även till
LO-distriktets fackliga utbildningskommitté. Till avdelningens egen studiekommitté gjordes ett nyval då Daniel
Larsson från Hamnen kom in. I övrigt omvaldes Lars-Åke
Gardehed och Micke Holmberg medan den mångårige
kommittéledamoten Taisto tackade för sig.

flera år, så finns det alltid något att lära.
Som förhandlare ska du kunna känna dig trygg i de regler som styr det formella kring en förhandling. Detta
gäller allt från förhandlingsframställan och protokoll till
förhandlingsordning och preskription. Under denna endagskurs kommer vi att gå igenom förhandlingens grunder. Du kommer att lära dig vad du ska tänka på både innan, under och efter en förhandling. Vi kommer också att
diskutera fackets ansvar i dessa situationer. Vi kommer att
ha fokus på situationer som du som förhandlare på en avdelning kan möta och när du ska vända dig till förbundet
för att fråga om råd.
Efter avslutad kurs kommer du att med dina nya kunskaper och infallsvinklar kunna utveckla ditt sätt att förhandla”.
Släktforskning

Daniel Larsson

Årsmötet innebar också ett antal nyval till avdelningsstyrelsen vilket innebar att denna i hög grad föryngrats.
De nyaste och yngsta medlemmarna i styrelsen; Karolin
Hast, Emma Sjögren och Jukka Pesonen har anmälts till
förbundets digitala utbildning ”Förhandling i teori och
praktik”, och vi ska även försöka få med några av linjesamordnarna på samma utbildning. Det är egentligen ett
gammalt önskemål då vi redan 2019 började planera för
en egen förhandlingsutbildning tillsammans med förbundets förhandlingsombudsmän. Denna skulle hållas under
försommaren 2020. Utbildningen fastnade självfallet i
pandemieländet.
Förhandlingsutbildningen kommer att ledas bl.a. av Robert Sjunnebo, förbundets nya chefsjurist, tillika förhandlings- och avtalsansvarig och Marcus Bolin, förhandlingsombudsman. Så här beskrivs utbildningen:
”Att förhandla är inte lätt och är i sig en konstart. För vissa
verkar det här med förhandling falla mer naturligt än för
andra och det kan krävas en god människokännare för att
lyckas bra i en förhandling.

Några medlemmar har hört av sig och undrat över hur det
funkar med släktforskning på nätet. Att släktforska på nätet verkar vara mer eller mindre kutym i dag! Att åka riket
runt för att dyka ned i kyrkböckerna verkar åtminstone
inte vara det första man behöver göra.
Vi har kollat upp lite med vad ABF har att säga om det
här!
Man köper ett abonnemang á 395 kr. Detta är personligt
och gäller i 13 veckor och kan användas hur mycket som
helst och på flera enheter då man får en personlig kod
att logga in med. Abonnemanget för kursledaren är gratis
och hen får sedan koder och instruktioner skickat till sig
och fördelar ut till deltagarna.
Detta kan man titta på när ni bestämt hur många träffar
och timmar det ska vara.
Några intresserade står som sagt redan i startgroparna,
kanske finns fler? Hör i så fall av er till Pappers expedition
så får vi se hur stort intresset är och om vi därifrån kan få
ihop en släktforskningsgrupp . Senaste datum för anmälan är den 15 augusti.
Anders Lidén

Men oavsett talang så behöver en förhandlare en stabil
grund att stå på. Oavsett om du nyligen har
börjat förhandla på din arbetsplats eller har förhandlat i
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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FÖRSÄKRINGAR FOLKSAM

P

appers har tillsammans med flera andra LO- förbund och Folksam tagit fram ett nytt sätt att spara
på som heter Medlemspar. Det är ett långsiktigt sparande
som kan vara till en bostad, körkort till barnen, framtida
studier eller till pensionen.
Sparandet är i kapitalförsäkring vilket betyder att pengarna går till förmånstagare ifall det händer dig något
och inte i arv. Vilket kan vara en fördel familjejuridiskt.
Du kan välja vem du vill, både person och organisation.
Det är också andra skatteregler precis så som så kallat
ISK-konto. Sparandet kan ske både i fond och i traditionell försäkring som är lite tryggare där Folksam sköter
placeringen i värdepapper och i fastigheter.
Fördelen med Medlemspar är att du som medlem i Pappers får en lägre avgift på ditt sparande vilket ger dig mer
pengar i slutändan. Så länge du är medlem så får du den
förmånen.

"Medlemspar – ett förmånligt sätt
att spara för framtiden"
att träna och spendera tid med nära och kära samt laga/
äta god mat som är ett stort intresse.
Prata med Ulrika på avdelningen så bokar hon in er på en
av de dagar jag har satt av till er på Pappers avd 68. Det
enda du behöver är mobilt bank-id så går jag igenom dina
försäkringar och hur din pension ser ut.
Jag ser som sagt framemot att komma igång med detta
och träffa er alla så småningom!
Mvh Niklas

Medlemspar tecknar du själv på nätet, folksam.se/pappers är adressen till Pappers medlemsförsäkringssida på
Folksam. Där kan du även se Pappers andra försäkringar.
Dels de som Pappers betalar för dig och dels de försäkringar du som medlem kan lägga till.
Mer information om Medlemspar och försäkring och
pension kan du som medlem få genom att boka en tid
med Niklas Jonsson från Folksam. Du vänder dig till Ulrika på avdelningen så bokar hon in dig. Sedan går du
till avdelningen och där finns det en dator där du träffar
Niklas digitalt. Det enda du behöver ha med dig är mobilt
bank-id.

Här är en kort presentation av Niklas
Hej! Jag heter Niklas Jonsson och
det är jag som kommer ta över
efter Julia vilket jag ser väldigt
mycket fram emot att göra.
Jag är 25 år och bor i Sundvall tillsammans med min sambo Cornelia och två katter. Har jobbat på Folksam i snart 4,5 år och
här trivs jag jättebra. När jag inte jobbar så tycker jag om
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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HAR DU EN
LEDSTJÄRNA
PÅ JOBBET?

Har du en kollega som kämpar för ett mer jämställt sätt att jobba, som genomdrivit
förslag som minskar sjukskrivningar eller ökar trivseln? Någon som visar vägen till
förändring i ett fikarum eller för en hel bransch?
Nominera den kollegan till Ledstjärnan – Folksam LO Pensions hållbarhetspris.
I höst delas priset ut för andra gången och mottagaren får 50 000 kronor och
en fin plakett.

Nominera din Ledstjärna på folksamlopension.se/nominera
Senast 31 maj 2021.
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MINNEN FRÅN SMEDJAN ROSE TILLBERG MATTSSON

S

medjan på Holmens Pappersbruk i Hallstavik var
en plats för mycket skratt och tokigheter. Många är
de berättelser om hur, inte bara arbetarna kom förbi på
en kopp kaffe och en pratstund, utan även var en tillflyktsort för förmän och ingenjörer. Sanningen var att,
ju roligare personer, desto större var sannolikheten att
hitta dem i smedjan.
Smeden Lasse Tillberg skruvade fast kaffepannan i ett
skruvstycke och värmde med en gaslåga när det var kafferast. Och kaffe gick det år, för smedjan på Holmen drog
till sig olika grupper. De flesta kom, enligt utsaga, för att
skämta och skratta. Skämten kunde vara råa och passade inte allas öron. En del kom för att få hjälp med något.
Smedjan var en samlingspunkt minns Johnny Karlson, tidigare ordförande i Pappers -68.

Smederna har alltid haft gott anseende på Holmens berättar Erling Petrusson. Som student på Tekniskt Gymnasium skulle eleverna göra praktik några veckor på en
industri. Erling valde utan att tveka att göra praktiken i
smedjan hos Lasse. De var goda vänner sedan uppväxtåren. Erling berättar om smederna som orädda och med
ett beteende som inbitna busar. Men de var hållna som
hederliga och bra människor. Deras yrkesskicklighet var
vida känd. Man bråkade inte med en smed. Ett roligt tilltag för smederna var att värma upp en järnbit i elden och
peta ner den glödhet i fickan på den som stod närmast.
Alla slags dumheter som folk gjorde, nog tusan kunde
man räkna med att det togs upp på kafferasten i smedjan.

Lasse Tillberg med sméhalvorna Jarmo ”Jampe” Törbacka
och Johnny Hansson. Genom åren har det varit många
sméhalvor som passerat smedjan. Lasse var en duktig och
lugn läromästare. Foto: Curt Larsson

Lasse Tillberg hade jobbat på Holmens i något år när
han kom till smedjan vid årsskiftet 55/56. Han var själv
från vallonsläkt. Vallonerna var det yrkesskickliga folket
som kom till Sverige runt 1600-talet och framåt. Pappa
och klasskamraten Roine Carlsson, två sjuttonåriga killar,
började båda som ”sme`halvor” till mästaren Nils Brolin.
Det var den Roine Carlsson, som senare blev Sveriges försvarsminister. Lasse Tillberg blev kvar i smedjan fram till
sin pensionering.

Lasse kokar kaffe i smedjan med den omtalade kaffepannan
som sattes fast i ett skruvstycke och värmdes med en gaslåga.
Foto: Rose Tillberg Mattsson, 1984
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När Roine Carlsson fyllde 50, uppvaktade dåvarande
fackordförande Johnny Karlson med en present gjord i
smedjan av den gamla sme`halvan. Roine hade kallat marinens kustkorvetter för onyttiga plåtschabrak, vilket han
fick ta tillbaka. Men på Holmens och i smedjan glömde
34

Lasse Tillberg tillverkar det berömda plåtschabraket som
ska levereras till försvarsminister Roine Carlssons 50-årsdag
Foto: Curt Larsson

man inte tidningsrubrikerna. Johnny Karlson gjorde en
ursprungsskiss och Lasse smidde ihop ett konstverk, ett
äkta plåtschabrak. Johnny överlämnade presenten ”som
blev 50-årsuppvaktningens huvudnummer och nu pryder
Roines tjänsterum i riksdagshuset” kan man läsa i Pappersmagasinet. Som tack fick pappa ett personligt brev av
Roine. Tonen i brevet är rolig och Chefen För Försvarsdepartementet skriver till Lasse om deras första tid som
smedhalvor. Roine skriver: ”det enda Du då dög till var
att rikta en spik.” Där kom sjuttonåringen fram och man
förstår hur roligt de haft i smedjan.
Lasse var konstnärligt begåvad och fick göra lampor, ljusstakar, gårdslyktor med mera som presenter till chefer
som slutade. I dag kan hans konsthantverk ses runt om
på Holmens, både ute och inomhus. Även Edebo kyrka
har räcken som Lasse gjort. Stor uppmärksamhet fick en
ljusbärare i form av en jordglob till Hallstaviks kyrka. Han
ritade samtliga världsdelar och smidde en världsglob på
ben. Lasse märkte ut Hallstavik med en miniflaggstång
och flagga. Under en kort period var ljusbäraren placerad i Fiskarens kapell på Församlingsgården i Hallstavik.
Gunilla Lindgren, på kyrkans expedition, berättar om den
glädje som nysvenskar, speciellt barnen, gav uttryck för då
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

Johnny Karlsson överlämnar Hallstas 50-årspresent till
försvarsministern. Även en slägga ingick i presenten. I dag
efterlyser Hallstavik både plåtschabraket och släggan för att
sparas till eftervärlden. Foto: (Utklipp ur Pappersmagasinet)

Ljusbäraren i konstsmide av Lasse Tillberg står i Hallstaviks
kyrka. Hallstavik är utmärkt med en miniflaggstång och
flagga. Foto: Rose Tillberg Mattsson, 2021
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Lasse Tillberg i smedjan. Han började på Holmens den 29 juni 1954 och sista dagen var den 5 juni 2002. Det blev nästan 48 år,
varav 46 och ett halvt i smedjan.
Foto: Rose Tillberg Mattsson, 1984
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Uträkningar och verktyg i smedjan.
Foto: Rose Tillberg Mattsson 1984

Städ i smedjan.

Fikabord smedjan
Foto Curt Larsson, avd 68 bildarkiv

Foto Curt Larsson, avd 68 bildarkiv

de hittade sitt land och fick placera sin flagga på världsgloben. Det hade den barnkära Lasse gillat.

den ur i lite vatten. Men roligare fikastunder gick inte att
hitta.

I dag är smedjan borta. Helen Israelsson, som jobbade på
centralverkstan, berättar om det starkaste minnet av alla
fikastunder i smedjan. Det är ändå den där kaffepannan,
berättar hon. Den diskades aldrig, på sin höjd sköljdes

Text: Rose Tillberg Mattsson
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Warszawa

Warszawasiren på marknadsfyrkanten (Rynek Starego Miasta) av den gamla staden
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VYKORTET FRÅN WARSZAWA ALEKSANDAR SRNDOVIC

A

tt komma tillbaka till Warszawa väcker alltid
massor av minnen. Staden besökte jag för första
gången 1986. Den var inte lika vacker och trygg som idag.
Fattigdomen, tomma affärer, svart valutamarknad på
gator och polisens brutala våld mot fackföreningsmedlemmar (Solidarnosc) vilade över staden som ett tungt
moln. Det året spreds värmen bara av de människor jag
träffade – unga studenter som drömde att äntligen lämna landet och flytta till väst eller om en bättre tid som
skulle komma. Och den tiden kom i samma stund som
Berlinmuren föll. Solidarnosc vann över militärjuntan
och friheten andades i den Polska huvudstaden.
Den här gången nästan 34 år efter det första besöket kändes allt annorlunda. Gator var fulla av glada människor,
affärer fyllda med varor, vackra restaurerade fasader i
gamla stan och nya moderna byggnader bekräftade en
sak – Warszawas medborgare har fått ett bättre liv.
Även den här gången spenderade jag mest tid i Gamla
Stan, Stare Miasto. Den är känd för sina vackra byggnader och många restauranger och uteserveringar. Byggnaderna är inte så gamla som de ser ut att vara. Det mesta
förstördes under andra världskriget och fick byggas upp
på nytt. Vid ingången till Gamla stan ligger slottet Krolewski. Det inhyste en rad polska kungar under 1500-talet. Tyvärr blev den totalt förstörd i andra världskriget.
Men man byggde upp den under 70-talet. Att uppleva
Gamla Stan kan man göra genom att gå eller åka häst
och vagn. Väljer man det andra kommer man även få
en guidad tour! Gamla Stans många uteserveringar är
en favoritplats för många Polacker och turister. God mat
och dryck serveras i alla serveringar.

Alltid fullt med folk i gamla stan

Restaurangen erbjuder mat av högsta kvalitet.
Barer och nattklubbar finns det gott om i Warszawa.
Cocktailbarer, nattklubbar eller livejazzmusik. Warszawa är en av Europas mest levande, sprittande och nyskapande storstäder. Den är utan tvekan ett fantastiskt
weekendresmål som bjuder på god mat, fin arkitektur,
historiska sevärdheter och bra shopping.

Attraktivt sätt att utforska gamla stan

Att besöka Kulturpalatset är ett måste. Det är en ”gåva”
från dåvarande Sovjet. Idag finns här ett kulturcafé och
ett utsiktsdäck på 30:e våningen. En selfie framför Kulturpalatset är ett måste för alla som besöker Warszawa.
Nästa ställe som jag aldrig skulle missa är restaurangen
Czerwony Wieprz (den röda galten). Den är inredd som
och påminner om kommunistiska lokaler för partieliten
och tar det humoristiskt med gästerna på en sentimental
resa till rätt förflutna tider. Kristallkronor, porträtt och
röda banderoller gör att man känner historiens anda och
atmosfären som kommunismens största ledare gillade.
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Fantastiskt vackra fasader

39

Stare Miasto (Gamla stan)

Kombination av gammalt och modernt. Kullturhuset längst
bak
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021

En av många vackra katedraler
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Restaurangen Czerwony Wieprz

Restaurangen var en gång i tiden samlingsplats för den
kommunistiska partieliten

Warszawa
Land: Polen
Yta: 517,2 km²
Befolkning: 1,708 miljoner
Valuta: Zloty (1 zloty=2,19 kr)
Officiellt språk: Polska
Statsskick: Semipresidentiell republik
Flod - Wisla
Henryk Sienkiewiczs monument (1846-1916) - den eminenta
Polska författaren och vinnaren av Nobelpriset

Höjdläge: 103 m ö.h.

Befästning Barbican
PAPPERS MAGASINET NR 2 - 2021
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NR 1 KRYSSLÖSNING
R U T I

N A R B E

T E

Vinnare av kryss nr 1 är:
1: pris Petra Pilz-Humell, Huvudlab
2: pris Niclas Andersson, Massa

MATLAGNING
Begova corba - Beys soppa ( 4 personer)
Du behöver:
Ingredienser:
▪ 1 Ägg
▪ 2 stora morötter
▪ 1 Purjolök
▪ 100 g gröna ärter
▪ 2st kycklingklubbor
▪ Stor bit Rotselleri
▪ 1 Palsternacka
▪ 1 tesked salt

Gör så här

▪ 1 tesked peppar
▪ 1 tesked Gurkmeja
▪ 1 matsked Vegeta (kan
köpas på ICA)
▪ 1 lök
▪ Persilja helst färsk
▪ 2 dl crème fraiche
▪ 2 msk mannagryn
▪ 2 msk mjöl
▪ Persilja till garnering
▪ 2 msk Matfett till
stekning
▪ Salt & peppar

Stek i kastrullen (5l) kycklingklubbor
Lägg i alla grönsaker utom gröna ärter. Tillsätt kokande
vatten så att den täcker grönsaker
Koka en timma på svag värme och lägg i de gröna ärtorna de sista 15 min.
Ta ut gröna ärter och kycklingklubbor och en morot.
Passera rotselleri, den andra moroten, palsternacka och
lite soppa. Resterande grönsaker kastas.
Soppan ska koka hela tiden på svag värme. Lägg i salt,
peppar, Vegeta och gurkmeja.

Lägg i de passerade grönsakerna.
Blanda ordentligt ägg, mjöl, mannagryn och crèmefraiche. Tillsätt sakta en dl soppa och vispa hela tiden.
Lägg tillbaka blandningen sakta i kastrullen och vispa
hela tiden.
Hacka moroten och kycklingen och lägg tillsammans
med gröna örter tillbaka till kastrullen.
Servera med färskt bröd.

Fidel Castro drink
Ingredienser
4-6 cl mörk Cubansk rom
1 lime
20 cl Ginger Ale
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Skölj limefrukten. Dela och skär ut
några tunna skivor eller en klyfta
lime till garnering. Pressa resten till
limesaft.
Fyll glaset med isbitar till 2/3.
Mät upp och häll i rom och limejuice.
Rör om.
Toppa upp med Ginger Ale. Garnera
med lime och drinkpinne eller valfri
garnering.
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KRYSSET BÖRJE NORDSTRÖM

D

ags för ett nytt kryss. Du behöver inte lämna in
hela krysset när du löst det. De bokstäver som
hamnat i de tonade rutorna bildar ett ”lösenord”.
Lämna in detta lösenord tillsammans med ditt anst-nr,
namn och avd. så deltar du i dragningen.
Du kan även maila lösenordet till oss :

Bland de inlämnade rätta svaren kommer vi lotta
ut:
1: pris 2 st trisslotter
2: pris 1 st trisslott

Lodrätt

avd68@pappers.se

1. Sticker i munnen
2. Matterhorn
3. Förr i parisares börs
4. Med många knopar
5. Förgifta
6. Skön och blå genom Europa
7. Jävulen
8. En skär finns
11. Lingon
12. Mustang
13. Nygammal Bosse
14. Nykläckt älling
16. Fiendskap
18. Fundament
19. Peter Flacks gubbe
20. Är ofta tegelvägg
22. Farsot
23. Brisera
24. Finns i Kungsträdgården
25. Odör
26. Välanvänd tangent
28. Snoka
31. Utan vinst

Vågrätt
1. Finns i hjärtat
5. Utdelas av terrororganisation
9. Owe Törnqvist
10. Fejs
11. Bröstsmycke
13. Fjös
15. Måste band
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117. Skrev om rött rum
18. Kinnekulle
19. Flög över Sverige
21. Foglig
24. Först till Sydpolen
27. Misär
29. Ofta i ås
30. Dinglar över svalg
32. Företogs med galär

33. Långtråkiga
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