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Så har Grafiska Medieförbundet firat sina
100 år. På vår hemsida har ni kunnat läsa ett
kortare referat om festen och mer finns att
läsa i detta nummer av Media Grafica. För
de deltagare som var ombud vid vårt representantskapsmöte, RS, började dagen redan
vid lunch. Årets RS, som gick i lugnets tecken
godkände verksamhetsberättelsen och styrelsen fick ansvarsfrihet. En arbetsgrupp utsågs
för planering av vår nästa kongress hösten
2009. Enligt stadgarna utsågs även den valberedning, som ska finna ledamöter till uppdrag inom GMf.
För att fortsätta de påbörjade
förhandlingarna om vårt anslutningsavtal med Ledarna utsågs
undertecknad, Lars-Erik Karlsson och Kurt Engberg.

arbetsutskottet vid fyra och har dessutom två
telefonsammanträden.

Även här bör vi fundera om inte en ändring
bör ske, såväl ur kostnads- som effektivitetssynpunkt. Jag ser framför mig en styrelse
med sju ledamöter och ett arbetsutskott med
tre ledamöter. Vän av ordning undrar säkert
varför? För det första har vi svårt att finna de
som vill ta på sig dessa uppdrag. För det andra
skulle arbetsutskottet utan att tappa i effektivitet kunna hålla fler telefonsammanträden och därigenom
kanske kunna samla hela styrelsen vid ytterligare ett tillfälle.
Om arbetsutskottet dessutom,
hemska tanke kanske någon
anser, skulle bestå av ledamöter
bosatta i Stockholm eller dess
omedelbara närhet kan kostnaFörbundets första logotype. derna hållas nere. Det gör det
lättare att hantera kommande
kostnadsökningar även med ett
vikande medlemsantal.

Ett par dagar före vårt RS deltog
jag vid Ledarnas RS där endast
en fråga vållade debatt. Det var
förslaget från Ledarnas förbundsstyrelse om en höjning av
medlemsavgiften med 10 kronor
Jag vill som sagt starta en debatt
per månad från den 1 jan 2009.
och jag hoppas att alla medlemEfter sluten omröstning segrade
mar funderar över dessa frågor.
styrelsens förslag med siffrorna
GFT-logotypen
Ni har genom er avdelning möj49 för och 34 emot. Med den
1955 - 1994.
lighet att föra fram vad ni tyckkostnadsökning, som skett sedan
den förra justeringen av avgiften anser jag att er och möjlighet att också vara med och utse
höjningen är motiverad. Detta trots att GMf, kongressombud. Försitt inte detta tillfälle att
liksom många andra föreningar, kan komma genom ditt engagemang påverka GMfs framatt tvingas besluta om höjning av medlemsav- tid. Den demokratiska processen blir bara någiften. För vår del kan beslut tidigast ske vid got som formulerats i våra stadgar om inte du
som medlem använder dig av din rättighet att
vår nästa kongress.
medverka och påverka.
Inför denna vill jag ta upp några personliga
reflektioner i syfte att starta en debatt. Enligt Avslutningsvis några tänkvärda ord av Gorvåra stadgar ska i styrelsen ingå ledamöter don Livingston: Vi är inte det vi tänker eller
representerande våra sex regioner. En sedan det vi säger eller det vi känner. Vi är det vi
tidigare svår uppgift, som jag tror kan bli än gör!
svårare för den nu utsedda valberedningen att
lösa. Jag tycker att det är något otidsenligt
över denna stadgeskrivning. Lämplighet för
uppdraget och viljan att ta på sig det ska vara
vägledande, anser jag. Nuvarande styrelse består av nio ledamöter, som inom sig utser ett
arbetsutskott med fyra ledamöter. Styrelsen Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
samlas normalt vid två tillfällen per år och hans.forssten@swipnet.se
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I skuggan av ugglan
– Ett jobb med klotband och guldsnitt
– Vi ställs ofta inför nya utmaningar. Då brukar vi klura ut en
lösning som kan fungera och göra
ett försök. Och vi lyckas för det
mesta, säger Robert Ohlsson,
arbetsledare vid Förlagshuset
Norden Grafiska AB. Företaget är
idag ett av Sveriges största bokbinderier med 48 anställda.

Centralt i Malmö tronar den välkända
ugglan på hörnet över Förlagshuset Norden Grafiska AB och påminner om företagets anrika produktion av välkända
Nordisk Familjebok och Lilla uppslagsboken. I det stora men numera lite nedslitna bokbinderiet är det full fart.
– Vi får produkter från tryckeriet, arken falsar vi till det format som kunden
beställt och plockar i en upptagningsmaskin sedan går det in i trådhäftning och
syr produkten i ryggen för att gå ut till
våra limbindare. Förra sommaren gjordes en rätt stor investering i en limbindare, Sigloch, som kopplats ihop med
inhängningsmaskinen. Det blir en väldigt lång linje innan vi får ut en färdig
produkt. En del moment som vi gjorde
manuellt tidigare går direkt nu, berättar
Robert Ohlsson, arbetsledare i bokbinderiet för 12 medarbetare.
Företaget gör allt från barnböcker,
skolböcker, serieböcker till doktorsavhandlingar. Det är relativt mycket hårdbundna böcker men också en del mjukband.
– Vår specialitet är hårdbundna böcker och guldsnittet som vi är ensamma om
i Sverige, säger Robert Ohlsson. Han anser att pärmgörning tillhör de roligaste
momenten i binderiprocessen – trots att
han arbetat med att göra pärmar i många
år händer det något nytt hela tiden.
– Det är nya böcker varje dag med
nya format. Det är bara fantasin som
sätter gränsen för vad man kan göra.
Men, ibland undrar jag om de kan skriva
böcker om vad som helst?

Vardag på jobbet

En vanlig arbetsdag ägnar Robert Ohlsson först åt att gå igenom beställningar,
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Faktaruta:
Namn: Robert Ohlsson
Titel: Arbetsledare i bokbinderiet
Arbetsplats: Förlagshuset Norden
Grafiska AB
Antal medarbetare: 12
Motto: Jobba och gör ditt bästa.
Det är viktigt att göra rätt för sig.
Jag går till mitt jobb och gör vad jag
kan och lite till.
Vill helst förändra: Ja, arbetsmiljön – det blir varmt speciellt på
eftermiddagen men det skulle bli
alldeles för dyrt att installera stora
fläktsystem här.
Semesterplaner: ska vara ledig
tre veckor och kanske ta en vecka
utomlands sedan till vintern blir
det två veckor i Thailand för att
ladda upp batterierna, gillar att resa
mycket.
Fritid: Fiske, har lagt ner en
hel del på en bra utrustning och
cykling gärna motionslopp när det
passar.
Läser: Deckare och romaner, mest
som avkoppling på semestern.

– Jobbet är fortfarande spännande, säger
Robert Ohlsson efter 35 år på företaget.

beställa material så att klotmaterial,
guldfolie och limprodukter finns hemma
när det behövs i bokbinderiet. Normalt
är han på jobbet redan vid 6-tiden på
morgonen så klockan är inte mycket
när han börjar planera in dagens beställningar.
– Sedan är jag ute så mycket som möjligt i bokbinderiet och hjälper till när det
behövs tekniska kunskaper eller om chefen vill ha hjälp att räkna ut hur mycket
material det går åt till ett visst jobb. Jag
har inte så mycket kundkontakter själv
– det har jag överlåtit åt respektive handläggare, berättar Robert Ohlsson.

Att vara sist i kedjan

Ändå förekommer det att kunderna ringer och undrar när de ska få sina böcker
eller andra produkter.
– Vi ligger sist i kedjan, så det krävs
inte så mycket för att vi ska få materialet
för sent. Jag brukar citera en text som
Åke Hallberg skrivit:
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En liten inledande del av den långa bokbinderi-linjen.

”Bokbindaren ägnas tyvärr alldeles
för liten omtanke. Tänk på att bokbindarens insats har stor betydelse för en fullgod tryckeriprodukt. Kontakta honom i
god tid. Bokbindaren ligger i slutet av
en ofta lång produktionskedja. Det är
honom man skäller på när leveransförseningar inträffar – och han har sällan
skulden”.

Många plus och ett minus

Med ett enda års undantag har Robert
Ohlsson arbetat på Förlagshuset Norden
Grafiska AB sedan 1972. Men det var på
vippen att han slutade sin anställning i
vredesmod då han inte fick tillräckligt
stor löneförhöjning som kontorsbud
1973. Istället blev han erbjuden en tjänst
på bokbinderiet. Och med tanke på alla
dessa år vid samma företag är det förmodligen precis som han säger – att han
trivs fantastiskt bra.
– Ja, det är ett väldigt varierande arbete. Det är inte samma jobb varje dag utan
alltid något nytt och nya utmaningar.
Uppskattning från kunderna gör det
extra kul att gå till jobbet.
– Ja, när man har gjort ett bra jobb
och får beröm från kunden och de skickar uppskattande e-post. I Danmark har
de ett binderiinstitut där har vi haft med
många böcker i deras bedömningar - det
visar att vi gör bra produkter.
Ett bekymmer är dock arbetsmiljön.
– Jag är lite känslig för konserveringsmedlet i lim. Och det kan vara svårt
att undvika i ett bokbinderi. Värst
blir det på eftermiddagen.

Autodidakt med
viss hjälp av mentor
Robert Ohlsson har lärt sig
bokbinderihantverket på arbetet.
– Jag har lärt mig mycket av
min före detta chef Bo Wittgren. Han var min mentor när jag började här
1972 och lärde mig allt
om pärmgörning och förgyllning. Han blev också
ett föredöme som chef med
sitt raka och tydliga ledarskap. Man fick alltid de rätta
Hansen grundade företaget
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tillsammans
med
sin bror.

direktiven – gjorde man som han sa blev
det alltid bra. Bättre lärare kunde man
inte ha haft.

Att vara sig själv

Själv tycker Robert Ohlsson att det är
viktigt att inte göra sig till som chef och
ledare. En bra chef ska ha kunskap och
kompetens samt förmågan att kunna
lära ut. Har man det får man också bra
personal, menar han.
– Viktigast för mig i ledarrollen är att
kunna samarbeta, både med mina chefer
och medarbetarna. Det tycker jag att jag
har klarat av. Det finns alltid människor
som sätter sig på tvären ibland men man
måste kunna förstå varandra, kunna ge
och ta.
– Annars är mina övergripande viktigaste uppgifter att se till att vi gör bra
produkter av god kvalitet och att vi försöker jobba miljömedvetet. Tidigare var
det mycket mer farliga kemikalier och
snittfärger.

Miniformat

Utmaningarna handlar ofta om olika
format och material. Robert Ohlsson berättar om ett arbete där formatet var så
litet att det bara var två mm från att de
inte skulle ha klarat av uppgiften.
– Vi skulle göra en liten bok om cigarrer. Jag hade en millimeter på varje sida
på höjden 11 cm som vi skulle klä med
ett tyg på en pappskiva som var två mm
tjock. Vi kan bygga pärmar som endast är 0,8 mm tjocka som skapa
den pocketformatkänsla kunden
vill ha. Det är inte många bokbinderier som klarar av det, säger han.

Halkade rakt in
i valberedningen
2004 hade GMf Malmö årsmötet
förlagt till Big Bowl, bowlingrestaurangen inte så långt från
Nobellvägen så Robert
Ohlsson gick dit tillsammans med en kollega. När
mötet var slut hade han
valts in i valberedningen.
Han har gjort en snabb karriär inom GMf Malmö.

Pärmen kläs för hand med skinn.

Företaget är ensamma om att klara guldsnitt i Sverige.

– Jag tyckte inte att det var så betungande så året därpå blev jag suppleant
i styrelsen, sedan revisor och nu är jag
kassör.
Som kassör ansvarar han för att beställa varor och resor, ordna med arvoden och mat för träffarna. Just nu är det
lite mer intensivt på grund av sammanslagningen med Helsingborg.
– Uppdraget ger mig en ny inblick i
det fackliga arbetet. Jag är ute och träffar människor vilket ger enormt mycket.
De delar med sig av sitt kunnande och
jag av mina erfarenheter.
Nu var det inte direkt en novis som
valdes in. Robert Ohlsson var ordförande för personalklubben på företaget för
cirka 25 år sedan och innan dess sekreterare och försäkringsrådgivare.
– Uppdragen var väldigt givande både
för min personliga del och för att kunna
hjälpa mina arbetskamrater.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
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firar 100 år

Ett omvälvande sekel

…för våra medlemmar och den grafiska branschen. Det är titeln på
GMfs 100 årsbok som gavs ut i samband med festligheterna den 26
april på Hotell Sergel Plaza – inte långt ifrån där allting började, nämligen på Hotell Kronprinsen på Drottninggatan i Stockholm.
Datumet är den 24 april 1908. Sverige
hade ännu inte sett varken det första eller det andra världskriget. Grafikerna
hade redan på den tiden en organisation
som för övrigt är en av Sveriges äldsta.

Så föds GMf

Åter till år 1908, då kallade några faktorer inom Svenska Typografförbundet
till ett möte för att diskutera behovet av
en faktorsförening för att ”tillvarata gemensamma intressen och utbyta tankar i
en del fackliga frågor”. Mötet blev startskottet för bildandet av Sveriges Grafiska
Faktorsförening. Faktorerna valde redan
då att bilda en självständig organisation.
Självständigheten har därefter flera generationer faktorer slagit vakt om. 23 av de
27 på mötet deltagande faktorerna valde
att bli medlemmar. Även stockholms
avdelningen bildades 1908, se artikel
sidan 15.

Snabb expansion

Snabbt väcktes frågan att intressera faktorer från övriga delar av landet för att
gå med i organisationen. Från 1912 fick
förutom faktorer också andra tjänstemän bli medlemmar. Faktorsföreningen
hade nu 250 medlemmar.
En rad frågor diskuterades och genomfördes de första åren:
1910 bildades en egen sjukkassa.
1912 bildades avdelningar i Uppsala
och Göteborg.
1914 utkom första numret av Grafisk
Faktorstidning (numera
Media Grafica).
1915 bildades en fond för begravnings
hjälp (B-fonden finns fortfarande
kvar).
1917 bildades en arbetslöshetsfond.

Tjänstepensionsfrågan

En viktig fråga för medlemmarna under
många år var pensionerna. Hittills hade
företagen haft mycket varierande system
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för pensionsersättning och många var
utlämnade till företagens godtycke. 1932
lyckades dock Faktorsföreningen träffa
en överenskommelse med arbetsgivarna
om pensionerna. Även om det ekonomiska resultatet inledningsvis inte blev
så stort var förhandlingen en framgång
för Faktorsföreningen som fått sitt första pensionsavtal. Inför förhandlingarna
hjälpte SPP till med beräkningarna och
de fick även förtroendet att administrera
pensionerna försäkringsmässigt.
1960 träffades en överenskommelse
med arbetsgivarna om att medlemmar
vid företag som träffat kollektivavtal
skulle omfattas av ITP. ( Tidigare samma
år lagstadgades tjänstepensionen ATP).

Samarbete med Ledarna

Ett visst samarbete med Ledarna, dåvarande SALF, förekom redan under pensionsförhandlingarna men det var först
1962 som de båda organisationerna
träffade ett formellt samarbetsavtal. I gemensamma förhandlingar träffades avtal
om löner och allmänna villkor. Nämnas
kan att snittårslönen 1963 var 26 925
kronor.
1967 beslöt kongressen efter långa
diskussioner att GFT skulle anslutas till
SALF. Då hade SALF begärt utträde ur
TCO som ville att SALF skulle ingå i SIF
(numera Unionen).

Hämta din 100-årsbok

Du som vill veta mer om Grafiska Medie
förbundets historik rekommenderas ta
kontakt med din avdelning. Hans Lönn,
tidigare ombudsman och redaktör för
Grafisk Faktorstidning har, som tidigare
beskrivits, varit huvudredaktör samt
skribent för förbundets historik. Boken
innehåller också avsnitt om den internationella verksamheten, ledarskapets
utveckling och till sist men inte minst
en spännande framtidsskildring. Varje
avdelning har fått ett antal exemplar av
100-årsboken för utdelning till medlemmar.

Allvarlig tillbakablick. Otroligt
mycket har hänt under de 100 åren
som GMf har verkat. Karl-Erik
Andersson begrundar utvecklingen.
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Gratulanterna rockade
loss på 100-årsfesten
En hejdundrande fest med stämningen på topp blev det då GMf
firade att det var 100 år sedan förbundet bildades.

Vad vore en 100-årsfest utan Elvis Presley?

Per-Erik Wase med Lisbet Årstadius-Wase
anländer till festen.

GMfs ordförande Hans-Erik Forssten i glatt samspråk med Annika Elias, Ledarnas
ordförande. I mitten syns Hans Lönn, huvudredaktör för 100-årsboken.

Gratulanterna stod i kö för att gratulera
Grafiska Medieförbundet och hålla det
ena mer fantastiska tal efter det andra.
Till slut blev superlativen så många att
värden nästan blev generad.
Först ut var Ledarnas förbundsordförande Annika Elias som berättade att
hon som humanist och med sin biblioteksbakgrund har en speciell plats i hjärtat för grafiska produkter. Hon talade
också om GMf som pionjärer på flera
områden, bland annat avknoppningen
av Medieledarna och utvecklingen av
individuella avtal. Numera är det också
intresset för ledarskap som förenar GMf
och Ledarna.

GFF gratulerar

Nästa talare påminde om den revolution
som skett inom yrkesområdet under det
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senaste seklet. Ändå har boken i allt väsentligt behållit sin form.
– Det som sattes, trycktes och bands
för 100 år sedan - det kan vi fortfarande
läsa idag! Försök hitta en dator som kan
läsa en floppydisk från 80-talet, sa Hans
Johansson från Grafiska Företagens Förbund i ett bejublat tal.
– På samma sätt som det tryckta ordet visar en fullständigt beundransvärd
uthållighet som produkt har Grafiska
Medieförbundet förstått teknikutvecklingen, bejakat och anpassat sig till den,
sa han och fortsatte att tala om teknikutvecklingen och vad den medfört i ett
modifierat Churchill-citat:
– Aldrig förr har så många haft så få
att tacka för så mycket. Vi har haft en effektivitets- och produktivitetsutveckling i
den grafiska branschen som är unik. Tid-

Finska Mediaunionis Sven Seger och
Pekka Teinilä uppvaktade med en tavla
föreställande den finlandssvenske ton
sättaren Jean Sibelius.

och resursförbrukningen, men också volymerna av idag är en helt annan än den
var för 100 år sedan. 1950 konsumerades i Västeuropa fem miljoner ton tidnings- och finpapper. 2005 var det mer
än 40 miljoner ton, åtta gånger mer. Och
vi är färre idag, inte ens hälften, som gör
åtta gånger mer!
Hans Johansson berörde också samarbetet inom arbetsmiljöområdet och
avslutade med att han tror på en framtid
för det tryckta ordet.
– Javisst, så länge de finns människor
som har behov av kommunikation. Väldigt många behov uppfylls billigast, bäst
och miljövänligast av en trycksak.

Nordiska bröder uppvaktar

Flera fantastiska tal följde av bland
andra ”lillebror” – finska Mediaunioni
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Vad hände 1908? Maria
Wikland hade gjort en
förnämlig research.

Annika Elias uppvaktar
GMf på 100-årsdagen.

Ing-Britt Tresowski och Gert Svensson,
tidigare ordförande för GMf.

Clarie och Hans Johansson
i glatt samspråk.

Anita och Bernt Svensson, hedersordförande i GMf.

som fyller 100 nästa år. De uppvaktade
med en grafisk version av det klassiska
porträttet föreställande tonsättaren Jean
Sibelius. Verket är framställt av linjer i
olika tjocklek och längd, handsatt av en
typograf. Även Norsk Faktorförbund
uppvaktade med ett hyllningstal om samarbetet och överlämnade ett dryckeshorn
med anknytning till vikingatiden.

Stockholmsfakta

Maria Wikland, GMf Stockholm, höll
ett ambitiöst tal och berättade om många
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Hans Johansson håller ett bejublat tal då Grafiska
Företagens Förbund uppvaktar GMf.

Anita och Leif Pettersson från Helsingborg ser ut att
njuta av festligheterna.

Maria Wikland och Leif Lind- ...som formgivits av Jerk-Olof Werkmäster,
holm kikar i 100-årsboken… här med fru Barbro.

stora och små händelser som ägde rum
runt år 1908. Några av dem berörde den
grafiska branschen som till exempel:
• Sverige fick en stavningsreform 1906;
dt blev t, fv och hv blev v.
• I Sverige fanns 1900 305 tryckerier
och det gavs ut 1683 nya böcker det
året. Av dem var 358 skönlitteratur
och 1325 klassade som övrigt.
• 1913 bildades SLT.
• TBC fick man inte bukt med förrän på
20-talet med förbättrad hygien och
de allmänna calmettevaccineringarna.

Fortfarande kring 1900 insjuknade
10.000 svenskar varje år i tuberkulos
och det var en av de vanligaste dödsorsakerna. Bland typografer var TBC
fyra gånger vanligare än bland övriga
befolkningen. Arbetsmiljön var inte
den bästa och blyet är redan i sig giftigt.
– Vissa historiska händelser har satt
djupa spår i det allmänna medvetandet,
annat har gått mer spårlöst förbi. Vilka
som fastnat verkar så här i backspegeln lite
godtyckligt, konstaterade Maria Wikland.
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Lars-Erik Lundell tackade för födelsedagssången och skojar
med Per-Eric Hagnell. Bredvid står Yngve Jonsson.

En liten nypa luft tog Paavo Rampa, Göran Zaar och
Ewa Frank Zaar.

PA Bäcklund i glatt samspråk med Per-Erik Wase och
Lisbeth Årstadius-Wase.

Artist kavalkad

Stämningen var på topp då det efter
mingel och alla fina tal var dags att sätta
sig till bords.
Vid middagen överraskade plötsligt
”Tom Jones” med några av sina superhits vilket fick hela festsalen i gungning
och stämningen steg om möjligt ända
upp till taket. Också ”Magnus Uggla”
hade vägarna förbi och drog av ett par
låtar. När sedan också ”Elvis Presley”
uppträdde kom hela publiken i gungning, särskilt göteborgsbordet. I takt,
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Redaktören hade äran
att sitta med gentlemännen Tom Bergman
och Ragnar Orsén.

Erik Mathiesen från Norsk
Faktorforbund lyssnar uppmärksamt på ett av de många
talen.

Först överraskade Tom Jones med ett
gästframträdande sedan uppträdde
Magnus Uggla med några välkända
hits.

Uppsluppen stämning runt ett av borden.

förstås. Artisten Rolf Ilrot gjorde ett
fantastiskt jobb.

På plats för 50 år sedan!

Mitt i allt trevligt sorl bröt det vid ett av
borden ut en födelsedagssång som snabbt
spred sig genom hela salen. Det visade
sig att Mr GFT hade födelsedag just den
dagen. Utan att avslöja hur mycket han
fyllde reste han sig upp och avslöjade att
han faktiskt också var med då Grafiska
faktors- och tjänstemannaförbundet firade 50 år, alltså 1958! Något år senare

anställdes han som ombudsman. Ja, det
handlar så klart om Lars-Erik Lundell
som engagerat sig i förbundet, först i
Uppsala och sedan i Stockholm under
mer än ett halvt sekel.
Det var en mycket trevlig fest med
många kära återseenden. Vi som var där
hoppas att vi också kan ställa oss upp
2058 och berätta att vi var med då det
begav sig år 2008!
Galaskribent och paparazzi
Kerstin Orsén och Maria Wikland

9

Så utvecklas tryckeritekniken

Foto: Lena Hägg

- från sten till offset
En viktig person utöver Gutenberg i den grafiska historiken är Alois
Senefelder, litografins uppfinnare. Offsettekniken bygger på samma
princip som den litografiska tryckmetoden.
FÄRGTRYCKET har som bekant en
lång historia. Kineserna hade tidigt kommit på hur man kunde trycka träsnitt
från flera stockar med var sin färg.
Men på det sättet fick man ju inte fler
färger än det fanns stockar , samtidigt
som ögat uppfattar en oändlig mängd nyanser, övergångar och färgblandningar.

Litografi – en föregångare

1796-98 uppfann tysken Alois Senefelder
stentrycket och gav det namnet litografi
efter det grekiska ordet för sten, lithos.
Tryckningen sker med stenplattor, som
man behandlat kemiskt, så att tryckfärgen bara enbart fäster och färgar av sig
på de tecknade partierna.
Alois Senefelder hålls ännu minst sagt
levande i Tyskland. Utanför staden Solnhofen finns ett stort stenbrott från juratiden. Där bröt Senefelder sina litostenar.
Detta gör även tyska litokonstnärer, som
slipar upp stenytorna och skapar nya
konstverk, som för övrigt finns på museer runt Tyskland.

Offset – still going strong

Efter hand gick man över till att använda
metallplåtar. Där lade tryckaren färgen
i så kallade kistor, ett slags mikrostora
fördjupningar eller kemiska etslager i
tryckplåten. I båda fallen påförs sedan
tryckfärg, som sedan torkas av, så att
bara det som finns kvar i spåren på plåten sugs upp av tryckpapperet, när detta
trycks mot plåten.
1904 började man överföra trycket
från plåt till gummiduk: offset, som än i
dag är den vanligaste metoden för stora
tidningsupplagor med förnämliga fotouppslag.
I det här sammanhanget får man inte
glömma bort den kanske enklaste formen
av plantryck med schabloner utskurna i
sidenduk så att färgen bara släpps igenom i utskärningarna. Metoden kallas
silk screen och fick patent i USA 1907.
I dag kallas den ofta för serigrafi av latinets Sericum, silke.
Bertil Frick

Bild från Rosenlöfs museum. I nästa
nummer berättar vi om Rosenlöfs historik.

Tryckfriheten genom tiderna
Idag är det svårt att föreställa sig att
det fanns en tid då tryckerier fick
stänga igen, utrustning och trycksaker
konfiskerades samt att boktryckarna
utvisades ur Sverige för att kungen
inte gillade det som trycktes. Men så
gick det till då Gustav Vasa stängde
biskop Brasks tryckeri i Söderköping
runt 1526.
Historien om vår tryckfrihetsförordning är brokig. Den första grundlag som reglerade tryckfrihet kom
1766 men avskaffades i praktiken av
Gustav den tredje.
Vår nuvarande Tryckfrihetsförordning antogs 1949 och berör utöver
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tryckfrihet också reglerna om meddelarskydd och offentliga handlingar.
Sverige var länge unikt med sin offentlighetsprincip och när EU diskuterar en enhetlig tryckfrihetslagstiftning
ställer sig många frågande inför den
svenska hållningen.
Så här definieras tryckfrihet i den
svenska lagen:
1 kap. Om tryckfrihet 1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares
rätt att, utan några av myndighet eller
annat allmänt organ i förväg lagda
hinder, utgiva skrifter, att sedermera
endast inför laglig domstol kunna till-

talas för deras innehåll, och att icke i
annat fall kunna straffas därför, än om
detta innehåll strider mot tydlig lag,
given att bevara allmänt lugn, utan att
återhålla allmän upplysning.
Internet med nya medier och nättidningar har också medfört att frågan
om vår tryckfrihet av och till diskuteras i Sverige – så sent som i oktober förra året föreslog justitiekansler
Göran Lambertz att vi skulle skrota
Tryckfrihetsförordningen.
Kerstin Orsén
kerstin.o@euromail.se
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Med nästan 2000 utställare från 52 olika
länder räknar arrangörerna med att Drupa
2008 kommer att vara större än någonsin.
På sajten www.drupa.com kan du läsa mer
om mässan och även se filminslag.
Foto: P-A Bäcklund.

En modern
klassiker
ANTIKVA är vår tids vanligaste
bokstavsform, Bokstäverna har
tjockare, lodräta och tunnare vågräta formelement jämte tunnare
vågräta formelement jämte tunnare,
men väl markerade schatteringar
(klackar, seriffer).
Schatteringar på staplarna nertill
eller upptill är i antikvan av två slag:
rund eller rak.
Den runda är den äldsta och ger
venetiansk antikva och medievalantikva deras karakteristiska drag. Den
raka och vinkelräta schatteringen
förekommer på en yngre form: den
vinkelräta nyantikvan.
Det finns även en svensk antikva
tecknad direkt för svenska språket
av Karl Erik Forsberg som presenterades 1951 och bygger som andra
moderna antikvaformer på klassiska
förebilder.
Bertil Frick

Aa Bb Cc
Ett exempel på bokstavsformen
antikva är typsnittet Berling.
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Foto: renetillmann.com / Messe Duesseldorf.

Tonvikten ligger naturligtvis på alla nyheter men
besökarna kan också se hantverket från förr.
Foto: renetillmann.com / Messe Duesseldorf.

5 frågor…
… till P-A Bäcklund, bokbinderichef på
Fladbergs Bokbinderi (övergår dock till
Elanders efter semestern), som besökt
Drupa i Düsseldorf.

Vad ville du se på mässan?
Vi hade bestämt vad vi skulle se i förväg
och strukturerat upp besöket med flera
tidbokningar. Ändå tycker jag inte att vi
hann allt under tre dagar.
Mässbesöket ägnades nästan bara åt
bokbinderimaskiner, särskilt limbindare.
Vi försöker producera trycksaker som
andra inte kan och därför försöker vi
hitta maskiner som kan hjälpa oss att
uppfylla våra kunders önskemål på ett
rationellt sätt.
Fick du ut det du hade tänkt?
Ja, i stort sett.
Man hittar nya saker, pratar med leverantörer och tillverkare. Det känns
som att gå på kurs.
En fördel med mässan är att om du
har bokat en tid med en svensk återförsäljare får du en grundlig genomgång
tillsammans med en kunnig tekniker från
tillverkarföretaget - det är helt suveränt.
Vilken trend var tydligast på Drupa i
år?

På bokbinderisidan släpar det alltid lite
efter. På tryckerisidan har det automatiserats sedan länge. Men nu kommer det
med stormsteg även på bokbinderisidan,
det var väldigt tydligt. Trenden är snabbare och enklare intag, snabbare omställningar och högre produktionshastighet.
Hur försöker företagen bli mer miljömedvetna?
Miljötrenden märktes, men inte så
påtagligt på bokbinderisidan.
Hur var stämningen på Drupa?
Jättebra, det var väldigt positivt och vi
blev väldigt bra bemötta. Vi var tre personer från Fladbergs som reste till Düsseldorf, sedan träffade jag också mina
blivande kollegor från Elanders.
Det var spännande att få nya intryck
och se vad man kan hitta på för att rationalisera sin egen verksamhet. Och inte
minst är det roligt att träffa kollegor, leverantörer och maskintillverkare.
Kerstin Orsén
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Hot spots
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Över hela Sverige växer de fram, de offentliga, mer eller mindre fria, trådlösa
surfzonerna, ofta kallade ”hot spots”.
Via mobiltelefon har det sedan länge
varit möjligt att sköta jobbet på resande
fot, men där täckning saknats tog surfandet förstås slut. Det krävdes dessutom en
hel del trixande med inställningar och en
för ändamålet anpassad mobil. Och inte
var det billigt heller.
Med ett trådlöst nätverkskort i den
bärbara datorn har det blivit mycket
enklare, fast inte helt okomplicerat. Och
man är fortfarande beroende av att hitta
täckning, men nu i form av wi-fizoner.
Öppna, trådlösa surfzoner har funnits på till exempel hotell och flygplatser
i flera år. Men bara under det senaste
året har priserna pressats på grund av
fler operatörer, och tillgången, dvs täckningen, vuxit. Billigare och bättre teknik
förenklar användandet och minskar kostnaderna. Allt fler byter ut, eller kompletterar, sina ”tjockdatorer” mot slimmade
laptops med stöd för trådlöst nätverk.
Det engelska samlande begreppet för
trådlösa nätverk är wi-fi, och om vi inte
hittar på någon egen beteckning så lär
vi få leva med det. Det korrekta namnet är dock WLAN, en akronym som
uttolkas Wireless Local Area Network.
Hursomhelst är trådlös kommunikation
statt i starkt växande, så starkt att man
kan tala om växtvärk – dels hänger utbyggnaden av de offentliga surfzonerna,
som vanligt, inte med i utvecklingen, dels
finns det säkerhetsrisker som absolut inte
får negligeras.

Kontakt med kontoret

För den som reser mycket i sitt arbete är
förstås nätverksutvecklingen en välsig-

nelse (fast det finns förstås forskare som
hävdar att vårt behov av att ständigt vara
anträffbara i sig kan vara skadligt) och
vi tenderar att snabbt lägga om våra arbetsrutiner efter de nya förutsättningarna; order ska bekräftas, avtal slutas och
uppdatering ske direkt och kontinuerligt
– oavsett var eller när man är. Man blir
snabbt beroende av den nya tekniken.
Tillgång till mejl är förstås sedan
länge en självklarhet, men även till det
egna företagets intranät, via ”secure log
in”, eller VPN-tunnel. Vad har vi i lager,
hur mycket kan vi leverera hur snart?
Kunden får omdelbara besked, direkt efter affärslunchen.

Det är en djungel därute

Tekniken som används i såväl offentliga
trådlösa nätverk som privata trådlösa
nätverk är i stort densamma. I publika
trådlösa nätverk bildar mellan en och
ett stort antal basstationer ett nät av
hotspots där varje basstation är en offentlig surfzon. En del sådana är fria att
koppla upp sig mot, det vill säga offentliga i ordets båda bemärkelser, andra
måste man betala för att få tillgång till.
Operatörerna använder olika prismodeller med allt från engångskoder för
åtkomst under en begränsad tid under
någon timme till månadsabonnemang
med en fast kostnad per månad och fri
åtkomst hela tiden. Men när det gäller
de ”heta fläckarna” på stan, alltså caféer,
restauranger och liknande, så är det i de
flesta fall så att det är surfzonsinnehavaren som betalar räkningen och lattedrickarna blir bjudna på uppkopplingen.
Det är alltså, som vanligt frestas man
säga, en djungel därute. Hur fria är de
fria surfzonerna, och borde de inte vara

Café Soup’n Bagel på Södra vägen i
Göteborg är en av de surfzoner som hittas på Hots spot-kartan. Här surfar man
gratis när man tar en latte eller något
att äta. Kristin Bertilsson är barista på
stället, och passar på att kolla mejlen när
kunderna fått sitt.

en del av den offentliga sektorns infrastrukturutbyggnad?

Kommunerna vägar
sällan satsa själva
Daniel Jönsson jobbar som konsult och
projektledare med fokus på intranät, extranät, dokumenthanteringssystem, ledningssystem och liknande.
Han driver också sajten omwlan.se,
och är möjligen den i Sverige som har
bäst koll på de mer eller mindre offentliga ”heta fläckarna”.
– Jag känner idag inte till någon kommun eller liknande som byggt ett större
nätverk av trådlösa hotspots med skattepengar.
Istället verkar det rådande tillvägagångssättet vara att en kommun tecknar
avtal med en privat aktör – som Malmö
gjort med Glocalnet och Göteborg med
Gothnet.

Faktaruta:
Wi-Fi eller WiFi var ursprungligen en
handelsterm lanserad av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva den
teknik som används för trådlösa nätverk
baserade på standarder i familjen IEEE
802.11. Det huvudsakliga syftet med WiFi är att genom tester och efterföljande
certifiering garantera att produkter fungerar tillsammans. Numera används ofta
begreppet som ett mer populärt och slagkraftigt sätt att beteckna WLAN över IEEE
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802.11-standarden. Idag ägs varumärkena
Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED av Wi-Fi Alliance.
Namnet Wi-Fi valdes som en ordlek på
hi-fi och tros felaktigt vara en förkortning
av wireless fidelity, vilket förnekas av Phil Belanger som är en ursprunglig medlem av
Wi-Fi Alliance och som var med vid valet
av namnet Wi-Fi: Wi-Fi betyder ingenting. Det
är inte en akronym. Det har ingen betydelse.
Den korrekta benämningen på trådlöst
nätverk är IEEE802.11 eller Wi-Fi. IEEE är

namnet på den internationella organisationen som utvecklar teknologiska standarder.
Man använder sig av nummer för att skilja
de olika utvecklingskommitéerna åt. Standarden för nätverk utvecklas av en kommité med namn 802. Underavdelningen 11
har hand om utvecklingen av standarden
för trådlösa lokala nätverk. Denna avdelning kallas även för Wi-Fi.
Källa: Wikipedia
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Redan i början av sommaren kan
den som bor – eller vistas – inom en
radie av 500 från Danmarksterminalen
vid Masthuggskajen koppla upp sig via
det ”kommunala” trådlösa stadsnätet.
Man kan alltså i princip säga upp sitt
bredbandsabonnemang. Inte för att det
verkar bli billigare – en timmes surfning
är prissatt till 60 kronor. Sedan får man
förstås mängdrabatt: ett dygn kostar 120
kronor, en vecka 240 och en månad 295
kronor. Betalningen sker direkt via den
informationssida man först landar på då
man kopplar upp sig. The Cloud som på

uppdrag av kommunala Gothnet står för
driften av nätverket, lovar att nästa två
steg i utbyggnaden ska vara klara innan
midsommar. Då är det hela området in
nanför Vallgraven samt Avenyn som ska
täckas av vad som kommer att bli Sveriges största trådlösa nätverk.
– En del kommuner har byggt trådlösa nätverk genom exempelvis något
kommunalt bolag (exempelvis det kommunala energibolaget) där de tar betalt
av användaren för att använda nätverket, precis som vilket kommersiellt företag som helst, säger Daniel Jönsson.

Trådlöst – inte riskfritt
Det finns ett axiom som säger, att så fort
en ny teknik etableras, så skapas också
nya möjligheter för kriminella handlingar. Trådlösa nätverk är naturligtvis
inget undantag. Att sätta sig med en
laptop full med företagshemligheter och
logga in på en offentlig surfzon är lika
riskabelt som att lämna portföljen eller
handväskan obevakad när man går på
toaletten.
Det är inte speciellt ovanligt att man
delar ut mappar för att man ska kunna
dela filer mellan datorer hemma eller på
kontoret. Om man glömmer att spärra
dessa mappar när man kopplar upp sig i
en publik hotspot är risken att alla andra
som är anslutna till samma hotspot kommer åt mapparna och eventuellt kan ta
bort eller ändra filerna som finns i dessa
mappar.
Problemet är inte att det inte går att få
en WiFi hotspot relativt säker utan att det
med de medel som idag finns till buds blir
för omständligt att administrera och för
krångligt för användarna att använda.
Den som kör trådlöst hemma tycker kanske att det inte borde vara så märkvärdigt
för hotspotvärden (hotellet, restaurangen,
biblioteket etc) att kryptera trafiken – det
är ju bara att klicka i en ruta så får man
WEP- eller WPA-kryptering.
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Men ska ägaren av hotspoten kryptera trafiken måste varje användare som
ska ansluta till det trådlösa nätverket
få krypteringsnyckeln, vilket i princip
tar död på hela idén om kryptering via
hemliga nycklar.
Så vad ska man då göra för att skydda sig? Det finns en förnämlig resurs på
www.omwlan.se, för den som vill veta
mer om till exempel säkerhetsriskerna,
men också om wi-fi överhuvudtaget.
Hur gör Daniel Jönsson själv:
– Jag använder en tjänst från ett företag som heter secure tunnel (www.
secure-tunnel.com) där all min trafik
går krypterad mellan min bärbara dator och detta företags servrar och sen
vidare ut på Internet. Detta gör att min
trafik alltid är krypterad, oavsett om
jag sitter uppkopplad via en publik
trådlös hotspot, på kontoret, via en kabel hos en kund, på tåget, hemma eller
liknande.
För den som vill uppnå den ultimata
säkerheten finns det en hel del lösningar
i form av hårdvarunycklar, alltså små
dosor som i princip fungerar som krypteringsmaskiner. En sådan liten behändig
pjäs ryms lätt i fickan eller handväskan
och ger tillsammans med en VPN-tunnel
extremt god säkerhet.

Andra kommuner har byggt trådlösa
nätverk för att ge landsbygden tillgång
till bredband.
– Men då handlar det sällan om WiFi
(som har en ganska begränsad räckvidd)
utan via andra radiotekniker med blandat resultat och räckvidd som oftast kräver speciell utrustning hos användarna,
säger Daniel Jönsson.
Många kommuner har pratat om
stora trådlösa nätverk och testat olika
tekniker men inte kommit till skott eller
haft pengarna för den teknik och organisation som krävs för att bygga större
nätverk. En del kikar även på tekniken
WiMAX som säkert kan bli ett bra alternativ längre fram och som testats men
ännu inte riktigt fått något genombrott.
Ingemar Härd

Daniel Jönssons
bästa säkerhetstips:
• Använd en VPN tunnel. Om möjligheten finns, använd en krypterad
VPN tunnel för att kommunicera
med företagets servrar osv.
• Dela inte ut några mappar eller
andra resurser på datorn.
• Använd en brandvägg i datorn.
• Se till att ha de senaste säkerhetsuppdateringarna till ditt operativsystem och dina program.
• Se upp för ”elaka tvillingar”. Hittar
datorn flera snarlika hotspots med
snarlika namn osv, kan det finnas anledning att se upp.
• Besök bara sidor som krypterar
trafiken med SSL (kolla SSL certifikaten så de är äkta).
• Om du inte måste kolla e-posten
med hjälp av något e-postprogram
(som inte krypterar trafiken till servern), gör det inte.
• Besök inte sidor där du måste
logga in med användarnamn och lösenord om sidan inte har stöd för
att kryptera trafiken enligt SSL.
• Lita bara på välkända hotspots.
Akta dig för såkallade honeypots. En
honeypot är helt enkelt en typ av
avancerad fälla som designad för att
lura till sig personer som är ute efter lite gratis surfande. Användaren
är glad för att han eller hon hittat
ett gratis sätt att komma ut på nätet
och anar inte att allt han eller hon
gör loggas och analyseras.
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Stockholmsavdelningen firar 100 år
Stockholmsavdelningen föddes formellt
sett före förbundet den 24 april 1908.
Men då Stockholmsavdelningen ännu
var väldigt ungt beslöt faktorerna att
bilda en rikstäckande organisation.
”Ärade Kollega!
Bland ett antal faktorer inom Stockholm,
tillhörande Svenska Typografförbundet,
har den länge närda tanken uppstått om
behovet av en faktorsförening för tillvaratagandet av gemensamma intressen
och för utbyte av tankar i en del fackliga
frågor.
Inom de grafiska yrkena äro såväl principaler som arbetare starkt organiserade,
men faktorerna äro ännu i saknad av en
organisation, som de helt kunna lita sig
till.”
Så löd inledningen på kallelsen till mötet
den 24 april 1908 som är det officiella
datumet för bildandet av Stockholms
Grafiska Faktorsförening. Initiativtagare
var Carl D. Berglin och det första mötet
hölls på Hotell Kronprinsen i Stockholm.
Frågan om att bilda ett eget förbund

hade en tid dryftats bland faktorerna och
tre alternativ hade övervägts:
– En faktorssektion inom Typografförbundet.
– En liknande organisation, sorterande under principalorganisationen.
– En fullt självständig faktorsorganisation.
Valet föll på en helt självständig organisation. Detta, att ha en egen organisation
för att driva egna frågor är något som
varit vägledande för förbundets medlemmar under de 100 år som förbundet varit verksamt, och torde ha varit ett tungt
skäl till förbundets fortlevnad under
åren.
Det första mötet samlade 27 personer
varav 23 antecknade sig som medlemmar. Till föreningens första ordförande
valdes Lars Brolin. Vid grundandet av
förbundet var samtliga medlemmar bosatta och verksamma i Stockholm men
redan vid det andra sammanträdet, i
maj 1908, väcktes frågan om att försöka
väcka intresse hos faktorer i landsorten
för en anslutning till förbundet.

Andra viktiga frågor som diskuterades
tidigt var bildandet av en egen sjukkassa
och startandet av en medlemstidning.
Samtliga dessa frågor skulle dock få vänta
på sin lösning några år men redan 1910
bildades en egen sjukkassa, 1912 bildades
avdelningar i Uppsala och Göteborg. Grafisk Faktorstidning utkom med sitt första
nummer 1914 och hade då föregåtts av
enklare stenciler. 1931 hade stockholms
avdelningen 360 aktiva medlemmar, vilket är ungefär detsamma som idag. I slutet av 1970-talet var vi som störst med
över 1 300 medlemmar i Stockholm.
Vid firandet på Stadshuskällaren den
7 maj var det nästan 60 medlemmar
som hörde Maria Wikland kåsera om
hur det var i Stockholm under de första
åren på 1900-talet. Vid middagsborden
diskuterades livligt om all den erfarenhet
som medlemmarna burit med sig genom
åren. Det var mycket intressant att höra
de som var med i Stockholmsavdelningen på 1940-talet berätta om branschens
utveckling.
Lars-Erik Karlsson

GMf Stockholm

Årsmöte på Kungsholmen
Ordförande Lars-Erik Karlsson informerade om att trenden med minskat
medlemsantal inte har kunnats brytas
under detta år. Det är bara att försöka
att informera och diskutera med alla
och envar att vi behövs som samarbetspartners till andra intressenter i
den grafiska branschen. Vi hoppas
och tror att vi kan behålla den kollegiala samvaron som vi har idag även i
framtiden.
Våra medlemsmöten är omtyckta
och vi välkomnar gärna ännu fler
aktiva medlemmar. Vår ekonomi är i
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balans men kräver en god kostnadskontroll då vi för 2007 redovisar ett
underskott samtidigt som medlemsantalet sjunker. Det innebär att medlemsavgifterna inte täcker kostnaderna för
avdelningens verksamhet.
Under 2007 har vi haft tre medlemsmöten, förutom årsmötet. Antalet
medlemmar var vid årets slut 373 aktiva och 269 passiva.
Avdelningsstyrelsen har under året
hållit åtta protokollförda sammanträden. Samt ett stort antal telefonförbindelser mellan styrelsemedlemmarna.

Vid årsmötet valdes denna styrelse för
2008:
Ordförande: Lars-Erik Karlsson.
Kassör: Maria Wikland.
Sekreterare: Lars-Erik Kvist.
Klubbmästare: Kurt Engberg.
Övriga ledamöter: Aman Khan,
Lena Svennås och Lars Lindholm.
Till sist vill styrelsen tacka för förtroendet att leda avdelningen under året
och hoppas att ni tycker att vi gjort ett
bra arbete med intressanta och trevliga
möten.
Lars-Erik Karlsson
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GMf Östergötland:

Sista årsmötet efter 90-årig verksamhet
Vilbergens bowlingscenter i Norrköping
blev platsen för GMf Östergötland avd
506 sista årsmöte. 38 medlemmar med
partner hade anmält sig och årsmötet
startade klockan 11.00. Dagordningsförslaget godkändes och klubbades i
rask takt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ett enigt årsmöte. Förslaget från
styrelsen om att donera de återstående
kassamedlen till Ledarnas pensionärsförening i Norrköping respektive Gra-

fiska museet i Linköping, godkändes
av årsmötet och verkställs så snart alla
ekonomiska transaktioner är avklarade.
Frågan om att lägga avdelningen 506
i vila till dess en ny regionindelning eller annat samgående med annan eller
andra avdelningar blir aktuell, godkändes enhälligt av årsmötet. Som en följd
härav slopas avdelningsavgiften till alla
aktiva medlemmar i GMf Östergötland
avd 506 till dess en ny avdelningstillhö-

38 medlemmar deltog i GMf Östergötland avdelning 506 sista årsmöte.

righet skapas. Därefter avtackades alla
styrelseledamöter med ett diplom och
harangerades för alla åren i avdelningsstyrelsen. Som sista punkt i programmet
överlämnade avgående ordföranden i
GMf Östergötland Gerhard Dreilich avd
506 klubba till Ledarnas pensionärsförnings ordförande Gunnar Klasson och
årsmötet förklarades avslutat. Samtliga
möteshandlingar och skrivelser rörande
GMf Östergötland avd 506 kommer att
vara arkiverade på Norrköpings föreningsarkiv, Slottsgatan 118, Norrköping
för framtida bruk.
Nu blev det en minigolfturnering inomhus som sista sociala samvaro inom
ramen för vår fackliga verksamhet. Det
blev en mycket uppskattad och trevlig
tillställning. Segrare i denna tävling blev
vår särskilt inbjudne gäst förbundskassör Lars-Erik Karlsson tillsammans med
Håkan Magnell, mångårig styrelsemedlem från Katrineholm och Mauritz Thofvesson, Katrineholm.
Som sista programpunkt bjöd avdelningen alla deltagare på en riktigt god
måltid med god stämning kring borden.
Vi som var där fick en härlig stund tillsammans och avgående styrelsen hoppas
och tror att avd 506 kommer att få en
ny framtid.
För fd GMf Östergötland
avgående ordförande Gerhard Dreilich

Slutord
I ordets rätta bemärkelse är dessa GMf
Östergötlands slutord efter en 90 årig
föreningsverksamhet. I det gångna verksamhetsåret fastslogs vid årsmötet att en
framtida meningsfull verksamhet behöver en fulltalig styrelse och aktiva medlemmar.
Båda punkter kunde både valberedning och mötesdeltagande medlemmar
inte uppfylla. Frågan om att låta föreningen övergå i en annan förening blev
därför ett logiskt beslut för årsmötet.
Höstmötet bekräftade beslutet.
Den nuvarande styrelsen har därför
under det gångna verksamhetsåret försökt att avveckla GMf Östergötland så
varsamt som möjligt.
Nu är det en tydlig utveckling inom
GMf att avdelningar koncentreras och
de stora orterna drar till sig kringliggan-
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de föreningar och det skapar regionliknande föreningar. Vi hoppas och tror att
förbundsstyrelsen kommer att placera
GMf Östergötland avd 506 i ett lämpligt
geografiskt område där regiontanken får
råda.
Vidare har GMf:s hemsida börjat fylla
en alltmer viktig funktion där rådgivning
och information finns att hämta. Det senaste tillskottet är avdelningssidorna där
medlemmarna lätt kan få veta vad som
sker i avdelningen.
Med dessa ord vill vi i styrelsen tacka
alla medlemmar i GMf Östergötland
för att vi har haft Ert förtroende under
många av de gångna verksamhetsåren.
Styrelsen har alltid gjort sitt bästa för att
skapa en god gemenskap kring alla års-,
höst- och avdelningsmöten som har genomförts. Det är med en liten tår i ögat

som vi ser på det som varit men hoppas
och tror med tillförsikt på det nya som
skapas.
Styrelsen för Grafiska Medieförbundet
avd 506 Östergötland
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GMf:s avd 503 gick under jorden

Guiden Anita Cullberg inför frusna GMf:are.

Årsmötet var tämligen odramatiskt. Styrelsen omvaldes och Peter Holmqvist,
Stena, nyvaldes. Att få in lite färskt blod
genom att välja in Peter i styrelsen var
glädjande. P-A Bäcklund lämnade den
senaste informationen ifrån förbundsstyrelsen samt informerade om det förestående 100-årsjubileumet.
Möte förgicks av en rundvandring i
det tidigare befästa Göteborg. Vi var en
trogen skara som mötte upp på Gustav

Adolfs Torg en blåsig, regnig och kall
kväll i början av mars. Guiden Anita
Cullberg tog emot oss och började genast att entusiastiskt berätta historien
om det befästa Göteborg. På torget är
gatstenarna lagda som en karta över det
befästa Göteborg, staden innanför vallgraven, från mitten av 1600-talet. Ingen
av mötesdeltagarna kände till kartan vilket var uppseendeväckande. Under ett
par timmar vandrade vi runt både ovan

och under jord för att få den bästa information om händelseutvecklingen från
början av 1600-talet fram till dags dato.
Kort sammanfattning:
Kung Gustav II Adolf lade vid 26 års
ålder grunden till det nutida Göteborg.
Han var trött på flera tidigare stadsbildningar som bränts och förstörts av danskarna. Danskarna hade herraväldet över
Öresund samt bevakade Västergötland
och Älvsborg och norrmännen satt i Bohus Fästning. Det var strategiskt viktigt
att upprätthålla en öppen farled mot västerhavet. Nu skulle en befäst stad byggas
upp, han ville ha en hamn- och stapelstad
samt en utökning av handeln. Invånarna
lockades med skatte-, tull- och religionsfrihet, vilket lockade främst holländare
och engelsmän till staden. Holländarna
var specialister på stadsbyggnad och
byggde upp staden med kanaler och befästningar. Arbetet utfördes av soldater,
fångar och lokala bönder. Befästningsarbetet pågick fram till mitten av 1700-talet. En del av befästningarna revs efter
beslut av staden år 1807, på 1920-talet
beslutades att spara bastionen Carolus
Rex återstående delar.
Med en god guide och ett par timmars
rundvandring hinner man se många spår
av det gamla befästa Göteborg – en fin
upplevelse för oss som var med!
P-A

Palmeblads Tryckeri investerar i 8-färgare
Under det senaste året har ett antal 8-färgare installerats i Göteborgstrakten varför styrelsen tyckte det kunde vara intressant att få besöka ett av dessa företag.
Vårmötet hölls således på Palmeblads
Tryckeri i Mölndal. Företaget investerade
i våras i en ny MAN Roland, 8-färgare.
I samband med pressinstallationen passade man på att flytta in i nyrenoverade
och ändamålsenliga produktionslokaler
några minuters bilväg ifrån det ”gamla”
stället. VD och ägaren Maynard Jakobsson tog emot oss och presenterade företaget, dess historia och utveckling. Han
gjorde en mycket målande och intressant beskrivning av hur investeringsbeslutet växt fram, och hur projektarbetet
slutligen ledde fram till installation och
igångkörning. Peter Wallén, representant
ifrån MAN Roland, gick igenom maskinens tekniska specifikationer, prestanda
och tillvalsmöjligheter. Genomgången
var mycket ingående och ambitiös. Mötesdeltagarna var mycket vetgiriga och
frågvisa vilket gjorde mötet både livligt
och roligt.
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Engagerade mötesdeltagare i samspråk med VD Maynard Jakobsson.

Maynard visade oss runt på företaget och alla fick möjlighet att ingående
studera den nya tryckpressen under produktion och bevittna tryckresultatet.
Efter möte hölls ett kort möte där
Paavo och P-A rapporterade ifrån senas-

te RS och 100-årsjubileumet. Deltagarna
fick var sitt exemplar av jubileumsskriften som ivrigt studerades och kommenterades.
P-A
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GMf RS och årsmöte

GMf Skåne på väg att bli verklighet

Många frågetecken återstår innan de båda Skåneavdelningarna kan gå samman.

Styrelsen för Malmö/Landskrona hade
den första april en träff med styrelsen i
Helsingborg. Det är en hel del formalia
som krävs för att slå samman avdelningar. Styrelserna diskuterade vidare
hur sammanslagningen fortskrider och
gjorde upp en åtgärdslista:
1 Stadgar måste ses över – eventuellt
ändras eller skrivas om helt.
2 Styrelsen ska bestå av 7-9 personer
3 Namnbyte, Efter respektive årsmöte
kom medlemmarna överens om att den
nya avdelningen ska heta GMf Skåne.
4 Årsmöte, 2009 kommer årsmöten att
hållas separat för Malmö/Landskrona
och Helsingborg. Därefter kommer årsmötet att hållas gemensamt för den nya
avdelningen och den nya styrelsen ska
röstas fram.

5 De respektive bankerna och myndigheterna ska kontaktas gällande den nya
avdelningen.
6 Ska det bli ett nytt organisationsnummer eller kan något av de gamla gälla?
7 Förbundet kommer att fortlöpande få
information.
8 Ersättningsfrågor. Bilersättning, lokal,
mat med mera. Ska respektive avdelningar stå för kostnaderna eller kan förbundet hjälpa till med ersättningen?
9 E-post. En lista över medlemmarna
som har e-post kommer att göras.
10 Information om utvecklingen skickas
fortlöpande till Media Grafica och GMf:s
hemsida.

Vid Ledarnas representantskap, RS, 22-23 april var det förbunds
styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften med 10 kronor
per månad från den 1 jan 2009 som vållade debatt. I övrigt avlöpte
årets RS i lugnets tecken.
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2008 års RS och årsmöte för styrelsen
blev en lugn tillställning på eftermiddagen den 26 april. Kanske deltagarna
samlade kraft inför kvällens jubileumsfest.
Verksamhetsberättelsen godkändes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Samtliga val av representanter till olika
organ genomfördes enligt förslag. En arbetsgrupp för planerandet av GMfs 23:e
kongress bildades och en valberedning
utsågs. Vidare beslutades att Hans-Erik
Forssten, Lars-Erik Karlsson och Kurt
Engberg ska föra förhandlingar med Ledarna vid omförhandlingen av det nuvarande anslutningsavtalet, som sagts upp
av Ledarna.
Nämnas kan också att Nordiska samarbetskommittén i år ska mötas i Oslo
med våra norska kolleger som värd.

Göran Zaar
goranzaar@telia.com

En fråga vållade debatt
på Ledarnas RS

Första dagen startade med en diskussion kring demokratifrågorna inom
Ledarna. Bland annat diskuterades
hur vi kan fånga upp eldsjälarna och
hur vi gör resultaten/besluten synliga? Viktigt att identifiera de frågor
som engagerar medlemmarna var ett
budskap att ta med.
Dag två började med en summering av gårdagens diskussion innan
RS startade. Där vållade frågan om
avgiftshöjningen debatt men styrelsens förslag segrade efter votering
och rösträkning med 49 ja mot 34
nej. När årsredovisningen för 2007
behandlades tog Annika Elias och
Per Hedelin plats på scen och utfrå-

Lugn start på
100-årsfirande

gades av informationschefen Monica
Berling. Ett nytt och bra grepp för
genomgång av verksamheten.
Bland annat kunde konstateras att
sedan september 2007 är medlemsutvecklingen positiv och nu växer Ledarna med 200 medlemmar i månaden. Vidare redovisades att Ledarna
har avtal inom 35 avtalsområden.
- Målet 80.000 medlemmar år 2010
är viktigt men kanske når vi inte det.
Det kan ta något längre tid, sade Annika Elias på en direkt fråga om realismen i målet.
Hans-Erik Forssten
hans.forssten@swipnet.se
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Den först öppnade rätta lösningen
av kryptot nr 1-08 var insänd av
Einar Gustafsson i Malmö.
Kryzzredaktionen skickar trisslotter
och önskar god tur vid skrapningen.
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Mediakrypto nr 2- 08
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Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.

16

9

20

En utmaning för alla kryptoälskare!
Den först öppnade rätta lösningen
belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till:
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Besök ett
tryckerimuseum
i sommar!

Tumba Bruksmuseum
Sandviken

Rosenlöfs
Tryckerimuseum
Kungsgården
Öppet i juli: tisdagsöndag kl 12 -15
(måndagar stängt)
Mer info: www.
rosenlofsvanner.se

Sven Palmes väg 2
Öppet: till 1/9, tisdag söndag, 11 - 16
Museum för pappersoch sedeltillverkningens
historia. Mer info: www.
tumbabruksmuseum.se

Tryckerimuseet
i Gränna

Helsingborg

Grafiska Museet
Helsingborg
Fredriksdal
Öppet oktober-april,
måndag-fredag kl 11-16.
Under säsongen majseptember, även lördag
och söndag.
Läs mer på
www.grafiskamuseet.se

Brahegatan 28
Öppet: För det mesta
kl 10-18 ej söndagar –
måndagar, lunchstängt.
Lördagar 10-15
Kontakt: 0390-10190,
070-35 40 477, e-post:
cicero@oldprinting.se

Lund

Bokkulturen från A till Ö

Tegnerplatsen
Öppet kl 11-17 alla dagar.
Läs mer på www.kulturen.com

Huddinge

Grudes Ateljé
& Stentryckeri
Sundby Gård
Mer information på
www.grudesmuseum.se
Kontakt: tel: 08-746 90 91
Stockholm

Officina Typographica

Skansen
Boktryckeriet är öppet endast
vissa dagar: se www.skansen.se
Boktryckarbostaden är stängd
för renovering.
Gamla Linköping

Grafiska Museet Tryckerimuseum
Rådmansgatan 3
Öppet kl 12-16 tisdag, onsdag, torsdag,
lördag och söndag året runt.
Ring 013-31 86 19 för ev. avvikelser.
Läs mer på: www.tryckerimuseum.se

Oskarshamns Grafiska
Museum
Hantverksgatan 64
Öppet onsdagar kl 14-19,
bokbinderi 17-19
Kontakt: tel 0491-816
46 eller e-post: grafiska.
museet@telia.com

