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HAMN 2.10
ARBETAREN

 ”
Möter jag 
någon som 

är sur står jag kvar 
och ler tills de har 
slutat sura. Det 
brukar fungera.

BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG
DUNDER I VÅLDETS BANGKOK
ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING
ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN

g

VICTORIA KESSEL
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S
venska hamnarbetarförbundet har en lång tradi-
tion av ställningstagande mot förtryck; förtryck som 
kan yttra sig på olika sätt. Självklar är vår solidaritet 
då fackligt organiserade arbetare, och i synnerhet 
hamnarbetare, är utsatta för förtryck eller befi nner sig 

i konfl ikt. När Liverpools hamnarbetare i september 1995 blev 
utestängda från sina jobb i hamnen påbörjades en internationell 
solidaritetskamp som inte minst i Sverige fi ck ett kraftfullt ut-
tryck. Vårt förbund, och enskilda avdelningar som Hamn4an, 
genomförde blockader, pengar samlades in och vi medverkade 
i opinionsarbete för att söka tvinga arbetsgivaren i Liverpool 
att återanställa hamnarbetarna. I svenska hamnar har vi vid ett 
fl ertal tillfällen genomfört blockader på begäran av våra fi nska 
kollegor. Internationella fackliga sympatiåtgärder är en given 
och viktig del av det fackliga arbetet, inte minst i en bransch som 
vår med ständig internationell anknytning.

men vårt förbund har inte bara engagerat sig i solidari-
tetsaktioner med direkt facklig anknytning. Redan på 1970-talet 
genomfördes blockader mot gods till och från Chile som en 
protest mot Pinochetjuntans avskyvärda diktatur och förtryck 
av inte minst fackliga aktivister. Senare har Svenska Hamnarbe-
tarförbundet deltagit i blockad mot sydafrikanskt gods i protest 
mot det landets apartheidsystem, för att sätta sådant tryck på 
den rasistiska regimen att den skulle tvingas införa ett demokra-
tiskt styrelseskick. 

på 1990-talet stödde förbundet det humanitära projektet 
Ship to Bosnia vars initiativtagare och främste företrädare, Leif 
Jansson, är medlem i vårt förbud och tidigare hamnarbetare i 
Stockholm. Under 2009 växte ett liknande projekt fram: Ship 
to Gaza med syfte att föra humanitärt bistånd till det av staten 
Israel illegalt blockerade Gaza, en blockad som också Egypten 
lika illegalt medverkat i. I projektets grundidé låg då också själv-
fallet den viktiga symboliska handlingen att bryta denna blockad. 
Svenska Hamnarbetarförbudet har beslutat att stödja Ship to 
Gaza på samma grunder som vi tidigare stöttade Ship to Bosnia: 
för att visa vår sympati för ett brett humanitärt projekt tills stöd 
för lidande och förtryckta människor. Våra fackliga hamnarbe-
tarkollegor i Pireus stöttar på precis samma grunder det grekiska 
Ship to Gaza och lastade på ideell grund fartyget i Pireus hamn. 

den fartygskonvoj, Frihetsflottiljen, som Ship to Gazas 
fartyg ingick i, attackerades brutalt och illegalt av israeliska styr-
kor på internationellt vatten. Minst nio aktivister dödades av 
israelska kommandosoldater och många fl er skadades, fartygen 
fördes in i israelisk hamn, aktivisterna fängslades och skickades 
sedan, förmodligen p g a av massiv internationell opinion, ut ur 
landet. Det israeliska förfaringssättet är enligt en så gott som 
samstämmig internationell bedömning ett brott mot folkrätten.

svenska Hamnarbetarförbundet har, som en protest mot 
staten Israels övergrepp och för att vara en del av opinionsbil-
dandet mot den illegala blockaden av Gaza beslutat att under tio 
dagar genomföra en blockad av gods till och från Israel samt av 
israeliska fartyg.

självfallet är inte ett ställningstagande som det vi gjort 
i Hamnarbetarförbundet problemfritt. För det första kan vi inte 
ställa upp, eller kanske ens ta ställning, för någon enskild part 
i alla de konfl ikthärdar som fi nns runt om i världen och inte 
heller genomföra aktioner mot förtryck. Om vi försökte agera 
så skulle vi försätta oss i en omöjlig situation varför vi måste 
bedöma varje enskild situation och ställningstagande för sig och 
i just detta fall hade vi beslutat oss för att stödja det humanitära 
projektet Ship to Gaza. Ytterligare ett problem i denna specifi ka 
fråga är huruvida terroristsympatisörer varit inblandade i den 
turkiska delen av Frihetsfl ottiljen. Detta är inte klarlagt i skri-
vande stund och om så skulle vara är det beklagligt och, i mitt 
tycke, kontraproduktivt för att nå en varaktig lösning acceptabel 
för alla parter, inte bara av Gazaproblematiken, utan för hela 
Palestinafrågan. Ytterligare en aspekt är de mörka rent antise-
mitiska krafter som tar sin näring ur händelser som denna. Vi 
måste skilja på vad en stat gör och enskilda människor och inte 
skuldbelägga människorna enbart för att de tillhör en viss ras 
eller omfattar en viss religion för då är vi ute på djupt vatten.
Björn A. Borg

LEDAREN:
Blockad för 
internationell 
solidaritet

PRESSTOPP
Hamnarbetarförbundets blockad har ändrats till till en 
sympatiåtgärd efter begäran från den samlade pealestinska 
fackföreningsröreslen och gäller från 23–29 juni. 
(Se även www.hamn.nu) 
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Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare 

inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter.
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förbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella 
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intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer 
för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som 
utanför landets gränser.

För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret 
i Stockholm, tel 08-667 32 50. Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon 031-51 54 11 
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LOSSAT

>>Avgiften går direkt till staten. 
Medlemsavgiften (grundavgiften) 

skall betalas av alla medlemmar och skall 
fi nansiera kassans administration och 
ledning och vi betalar in en avgift till sta-
ten även genom denna avgift, den så kall-
lade fi nansieringsavgiften. 
 Avgiften skall erläggas innan utgången 
av den månad den berör. Om medlems-
avgiften inte inkommit inom två månader 
efter det att den förfallit till betalning, 
skall medlemmen anses utträtt ur kassan 
på grund av bristande betalning. I klartext 
innebär detta att medlemsavgiften för 
juni skall betalas innan den sista juni och 
har den inte inkommit innan månadsskif-
tet augusti – september så är man inte 
längre medlem i a-kassan utan medlem-
skapet upphör. 

”Glömskan” tär på kassan

När det gäller Hamnarbetarnas a-kassa så 
är det många, av dem som valt att sköta 
inbetalningarna själva, som inte sköter 
det här med att betala varje månad.  
Många glömmer(?) att betala i tid och res-
terar med obetalda avgifter! Det här tär 
på kassans likviditet (tillgång till kontanta 
pengar) och gör att vi har lite pengar i 
kassan och har svårt att klara extraordi-

nära kostnader som kan uppstå, t ex en 
kraftig uppgång av arbetslösheten och 
en högre arbetslöshetsavgift.
 
Inträde och utträde ur kassan

– Ansökan om inträde och utträde skall 
göras skriftligt. 
 – Inträde i kassan kan ske tidigast den 
första i den månad som ansökan inkom 
till kassan.
 – Utträde kan ske tidigast den sista i 
den månad som den ankom till kassan.
Av gammal tradition är det många som 
inte skickar in någon skriftlig ansökan om 
utträde utan bara slutar att betala in sin 
avgift och på så sätt avslutar sitt medlem-
skap. Man utträder på grund av bristande 
betalning. Man har tre garantimånader, 
man är försäkrad tre månader efter det 
att man slutat att betala sin medlemsav-
gift. Eftersom medlemmen själv inte beta-
lar medlemsavgiften så måste kassan be-
tala in tre månaders arbetslöshetsavgift 
och fi nansieringsavgift till staten, det blir 
1 197 kronor från de avgifter som betalande 
medlemmar betalar. Som jag beskrivit 
tidigare så får kassan behålla 81 kronor i 
medlemsavgift från varje medlem per 
månad, vilket innebär att det går åt nästan 
15 månaders avgifter från en medlem till 

kassan för att bekosta varje utträde på 
grund av bristande betalning. Detta är 
inte acceptabelt utan styrelsen fattade vid 
sitt senaste möte beslut om att kassan 
skall kräva in dessa obetalda avgifter.
 
Medlemsavgiften 1 juli 2010

Styrelsen fattade vid sitt senaste möte 
beslut om att ändra medlemsavgiften från 
den 1 juli 2010.
 – Medlemsavgiften (betalas av alla) höjs 
till 200 kr/mån.
 – Arbetslöshetsavgiften (betalas av alla 
som inte är arbetslösa) sänks till 150 kr/mån.
 Detta innebär att medlemsavgiften 
sänks för den som betalar både medlems-
avgift och arbetslöshetsavgift från 420 kr/
mån till 350 kr/mån. Medan den som är 
helt arbetslös får en höjning av avgiften 
från 155 kr/mån till 200 kr/mån.
 Medlemsavgiften höjs för att vi behö-
ver ha mer pengar i kassan och att vi får 
ökade omkostnader för vår omorganisa-
tion. Arbetslöshetsavgiften sänks för att 
utbetalningarna från kassan varit lägre än 
vi prognostiserat.
 Till sist önskar vi på kassan er alla en 
trevlig sommar och en välförtjänt semester!
 Karl-Henry Andersson,
Kassaföreståndare

Nytt från A-kassan:

Vissa höjs andra sänks 
- nya avgifter för a-kassa 
och medlemskap
Det är inte bara ersättningen som betalas ut till arbetslösa med-
lemmar som regleras via lagstiftning utan även frågor som rör 
kassans organisation och medlemskap regleras via lag. Medlems-
avgiften består av två delar dels arbetslöshetsavgiften och dels 
medlemsavgiften (grundavgift). Arbetslöshetsavgift skall erläggas 
av varje medlem som inte är arbetslös och skall fi nansiera en 
tredjedel av utbetald ersättning till arbetslösa medlemmar. JESSICA RESIN OCH BERIT SCHÖN.

HAMNARBETAREN önskar alla läsare
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LOSSAT

A-kassan: Berit slutar – Jessica tar vid
Kassan kommer under sommaren att förändra sin bemanning. 
Berit Schön har valt att avsluta sin anställning hos Hamnarbe-
tarnas a-kassa den första juli. Berit har stor kunskap om kas-
sans administration och ekonomi så det kommer att bli en stor 
omställning för kassan. Hon har skött kassans bokföring, korre-
spondens, diarieföring, styrelseadministration m m och har haft 
ett stort ansvar för medlemskapsfrågor och medlemsavgifter.
 Från augusti, efter semestern, kommer Jessica Resin att börja 
arbeta heltid på kassan så vi kommer att utöka bemanningen 
från 1,75 tjänst till två heltidstjänster. Det är nödvändigt att ha 
två heltidstjänster för att kunna hålla igång kassan, man måste 
ta hänsyn till att personal kan ha semester och klara av en 
sjukdomsperiod etc. Den organisation vi haft tidigare har inte 
klarat av att uppfylla dessa krav.
 När Jessica börjar sin heltidsanställning kommer hon att 
ta hand om mycket mer av handläggningen av utbetalning av 
ersättning till arbetslösa, medlemsärenden, medlemsavgif-
ter, administration av styrelsen och diarieföring. Jag kommer 
att ta hand om bokföring, underhåll av systemen, utredningar, 

återkrav och övergripande ansvar för kassans verksamhet.

A-kassan: Nu upphör särbehandlingen
Vi har nu haft vår nya administration av medlemsavgifterna till 
a-kassan i gång i fem månader och de nya rutinerna börjar sät-
ta sig. De fl esta har varit med på omställningen från löneavdrag 
till att man själv betalar in sin avgift, de har antingen betalat in 
avgiften efter det att vi aviserat, eller ordnat med autogiro för 
att inte riskera att bli utträdda på grund av bristande betalning. 
Dock är det många som är slarviga och glömmer att betala in 
avgiften eller struntar(?) i att betala. Vi har haft två månads-
skiften där utträde på grund av bristande betalning kunnat ske 
maskinellt. Vid månadsskiftet mars – april avslutade kassan 
medlemskapet för 18 medlemmar och i månadsskiftet april – 
maj skrevs 8 medlemmar ur på grund av bristande betalning, 
vid det senare månadsskiftet har dock de fl esta begärt ompröv-
ning och vill ha kvar sitt medlemskap. 
 Kassan har hittills varit frikostig med att återta medlemska-
pet, om medlemmen skriftligen begärt att få stå kvar, på grund 
av att vi ändrat rutin för avgifterna. Det kan vi dock inte fortsät-
ta att vara så länge till då dessa frågor regleras helt enligt lag-
stiftningen, vi måste börja tillämpa de regler som gäller fullt ut 
annars kan kassan råka illa ut.

94 ÅR
Tore Engman, Stråtjära 18/8

91 ÅR
Arne Forsberg, Nordmaling 5/8

85 ÅR
Frans Deleskiewicz, Helsingborg 15/8

Frits Persson, Hisings Backa 9/9

Ismael Sengul, Umeå 23/9

80 ÅR
Inge Andersson, Gräsö 15/7

Stig Sjölander, Sundsvall 19/7

Erik Hedlund, Ruda 15/8

Ingemar Rune Helgesson, Askim 18/8

Alf Svensson, Mölndal 16/9

Henning Larsson, Råneå 18/9

75 ÅR
Valter Sjölund, Örnsköldsvik 28/7

Kenneth Carlsson, Göteborg 29/7

Ejvind Ladefoged, Hisings Backa 26/8

Torsten Karlsson, Hörnefors 3/9

Lindqvist Ove, Piteå 17/9

70 ÅR
Dan Jansson, Mölnlycke 6/7

Sune Nilsson, Oxelösund 7/7

Bernt Erik Johansson, Sundsvall 11/7

Hasse Larsson, Hönö 14/7

Ernst Paulsson, Helsingborg 23/8

Lars Åke Jonsson, Holmsund 3/9

Nils Eliasson, Viken 4/9

Olov Sahlin, Söderhamn 4/9

Ingemar Strömberg, Vallentuna 17/9

Henry Eriksson, Sundsvall 27/9

Gunnar Persson, Holmsund 28/9

Walter Schaufelberger, Hisings Backa 30/9

65 ÅR
Jan Erik Svennecke, Göteborg 2/7

Rolf Pettersson, Nacka 4/7

Boris Rebec, Göteborg 6/7

Kjell Larsson, Kungälv 18/7

Lars Ekblad, Helsingborg 26/7

Mats Johan Zeits, Solna 1/8

Lars Erik Karlsson, Oxelösund 4/8

Clarence Stjernberg, Solna 5/8

Mats Berglund, Jävrebyn 23/8

Claes Håkan Hanell, Söderköping 30/8

Kurt Erik Johnsson, Göteborg 1/9

Åke Brynolfsson, Norrköping 4/9

Kurt Vallin, Lunde 10/9

Hans Kindgren, Angered 19/9

Kenneth Östberg, Lindome 30/9

60 ÅR
Lars Lundgren, Höör 16/7

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla 21/7

Olle Olander, Norsborg 29/7

Lars Joelsson, Sölvesborg 29/7

Håkan Wildig, Åsa 14/8

Kaj Dahlström, Kolmården 28/8

Roland Johansson, Torslanda 1/9

Ingvar Steen, Hunnebostrand 9/9

Bernt Ek, Stockholm 22/9

50 ÅR
Christer Carlstedt, Svedala 6/7

Mladenko Bilic’, Gunnilse 7/7

Ronny Rothoff, Hisings Backa 27/7

Lars Jönsson, Malmö 21/8

Joakim Ydhag, Helsingborg 8/9

Lars Viklund, Byske 8/9

James Melander, Obbola 14/9

GRATTIS-bok till Karl-Erik Nilsson, 

Uddevalla som fyller 60 år den 21/7

GRATTIS!

en riktigt lång och skön sommar!
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LOSSAT

”Bli inte blåst!”
Ja det är titeln på en handbok i vardagsjuridik skriven av pro-
fessor Dennis Töllborg. Dennis är välbekant för många i Svens-
ka Hamnarbetarförbundet, då han många gånger varit juridisk 
rådgivare till i första hand Hamn4an i Göteborg, men också till 
förbundet. 
 Vid ett fl ertal tillfälle har vi också kunnat glädja oss åt att 
Dennis Töllborg företrätt förbundet och avdelningar i Arbets-
domstolen och till övervägande delen med stor framgång d v s 
vi har vunnit i rätten.
 I vintras beslöt sig Dennis Töllborg att skänka medlemmarna 
i Hamnarbetarförbundet varsitt exemplar av sin handbok i var-
dagsjuridik: ”Bli inte blåst”. På grund av tids- och resursbrist 
har vi inte kunnat distribuera boken fullt ut, men nu skall alla 
medlemmar kunna få sitt exemplar av denna alldeles utmärkta 
juridiska handbok.
Stort tack Dennis!
Björn A.Borg

Författarafton i Stockholms Frihamn
Stockholms Hamnarbetares Kulturförening har en mer än tioår-
ig tradition av att i maj månad arrangera en författarafton. Sto-
ra och välkända författare har glatt oss hamnarbetare och an-
dra inbjudna gäster med att berätta om sina verk och sitt arbe-
te. Susanna Alakoski, Ernst Brunner, Björn Ranelid, Elsie Jo-
hansson och Åsa Linderborg är några av dem som besökt oss i 
Nya Borgen.
 I år hade vi glädjen att hälsa välkommen Kjell Johansson,
författare och tidigare extra hamnarbetare. Några av oss under 
kvällen närvarande har på 1970-talet stått och lyft kaffesäckar 
tillsammans med Kjell. Vi fi ck ta del av en trevlig och engage-
rande berättelse om Kjell Johansson författarskap, ofta geogra-
fi skt förlagt till stockholmska närförorter som Midsommarkran-
sen.
 Enligt traditionen avslutades kvällen med grillning, lämplig 
dryck och fortsatt samtalande med vår gäst.
Björn A.Borg

Svenska Hamnarbetarförbundets blockad 
av alla israeliska fartyg och gods till och 
från Israel som hanteras av förbundets 
medlemmar trädde i kraft 15 juni och va-
rar till 24 juni.
 Skälet till blockaden är det exempel-
lösa kriminella överfallet på den fredliga 
fartygskonvojen Ship to Gaza. Ett fl ertal 
fredsaktivister mördades av israeliska 
kommandosoldater och övriga deltagare 
internerades utan någon som helst grund.
Svenska Hamnarbetarförbundet, som 
stödjer Ship to Gaza, vill med åtgärden 
protestera mot staten Israels folkrättsliga 
övergrepp mot en konvoj med fredsak-

tivister och materiella förnödenheter till 
den p g a en likaså folkrättslig blockad 
lidande befolkningen i Gaza.
 Svenska Hamnarbetarförbundet krä-
ver att de för övergreppet ansvariga ställs 
inför rätta, att folkrätten respekteras av 
staten Israel och att blockaden av Gaza 
omedelbart hävs.
 Svenska Hamnarbetarförbundet vill 
uppmana andra fackförbund och övriga 
organisationer att ta liknande initiativ och 
uppmanar till en allmän blockad av israe-
liska varor till dess det palestinska folkets 
rättigheter tillgodosetts i allmänhet och i 
synnerhet att blockaden av Gaza hävts.

Israelblockaden 
får beröm
Hamnarbetarförbundet varsel 
om blockad mot israeliska far-
tyg 15–24 juni uppmärksam-
mades stort i media. Och all-
mänhetens uppskattning över 
att förbundet så snabbt och 
kraftfullt visade sin solidaritet 
med befolkningen i Gaza var 
översvallande. På Facebook 
och andra internetbaserade 
sociala och politiska sajter 
östes beröm över Hamnarbetar-
förbundets ställningstagande 
och handlingsförmåga.

Hamns blockad av Israel-fartygen

SHIP TO GAZA

KJELL JOHANSSON

PRESSTOPP
Hamnarbetarförbundets blockad har ändrats till till en sympatiåtgärd efter begäran från den samlade pealestin-ska fackföreningsröreslen och gäller från 23–29 juni. (Se även www.hamn.nu) 
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LOSSAT

COSTA RICA

Situationen i Costa Ricas nordöstra 
hamnstäder Límon och Moín har spårat 
ur på ett sätt som inte är möjligt i ett land 
med demokratisk konstitution. Polisen 
har ockuperat hamnarbetarfackets lokaler 
och fängslat de fackliga ledarna, fackets 
banktillgångar har spärrats och Costa 
Ricas hamnmyndighet har tillsatt en egen, 
regeringstrogen, fackstyrelse. En månad 
efter de våldsamma kravallerna den 29 
april intog 60 poliser hamnarbetarfackets 
lokaler i Límon.
 För en utomstående betraktare är det 
ingen vild gissning att konfl iktens rot 
ligger i en historielöshet hos Världsban-
kens beslutsfattare och inkompetens hos 
den regering som försöker tvinga igenom 
privatiseringen.
 Límon ligger i den fattigaste regionen 
och är en ganska liten stad som i genera-
tioner haft en hamn med facklig styrka 
vilket, genom familjer och bekanta till 
hamnarbetarna, blivit en del av stadens 
identitet och en viktig del av Límons so-
ciala struktur. Hamnarbetarfacket har va-
rit drivande i att stötta olika samhälls-
funktioner som skolor och sjukhus när 
regeringen smitit från sitt sociala ansvar.
Som en följd av Costa Ricas ekonomiska 
problem beslöt regeringen att ta ett lån 
från världsbanken på 72,5 miljoner dollar 

för att rusta upp staden Límon och mo-
dernisera containerhamnen. 
 I regeringens ögon innebär lånet från 
världsbanken en förpliktelse att privatise-
ra containerhamnarna i Límon och Moín. 
2 april var regeringen villig att betala 137 
miljoner dollar för att föra över hamnen 
till en privat ägare. Denna summa för att 
få bort hamnarbetarfacket från Límon är 
närapå den dubbla summa som samma 
regering lånat av världsbanken för att 
rusta upp hamnen, därmed kan man kon-
statera att lånet från världsbanken inte i 
första hand behövdes för att förbättra in-
frastrukturen i området. Hamnarbetar-
fackets 545 medlemmar avvisade enhälligt 
regeringens erbjudande.
 I hamnarbetarnas ögon vill regeringen 
skänka bort deras stads hjärta till utländ-
ska bolag utan att något kommer tillbaka 
till deras samhälle av privatiseringen. För 
hamnarbetarna i Límon förefaller privati-
seringen inte i första hand vara en eko-
nomisk fråga. Moderniseringen av ham-
nen i Límon måste ske i samarbete med 
hamnarbetarna, inte som en attack mot 
dem.
 Svenska Hamnarbetarförbundet kräver 
att Costa Ricas regering börjar respektera 
hamnarbetarfacket, SINTRAJAP, och låter 
hamnarbetarna delta i moderniseringen 
av hamnen.

SPANIEN

Spanska hamnlagarna har förändrats un-
der de senaste åren på ett sätt som kriti-
serats hårt av hamnarbetarfacken, där det 
största facket, Coordinadora, genomfört 
demonstrationer och arbetsnedläggelser i 
protester. Kritiken har dels varit riktad 
mot lagarnas principiella inriktning, som 
varit ett slag mot fackliga rättigheter, lagar 
som haft som mål att ta bort anställnings-
trygghet och skära ner ca 1 500 hamnar-
betarjobb, lagar som skulle ha omöjlig-
gjort den professionalism och kvalitet i 

arbetet som förutsätter kontinuitet. Men 
kritiken har även varit riktad mot hamn-
myndigheternas fullständiga ovilja att 
diskutera lagarnas tillämpning med fack-
föreningarna.
 Några av de tyngsta stötestenarna har 
varit att hamnarbete i roro-hantering inte 
skulle få räknas som hamnarbete, att de 
kollektivavtal som tecknas för hamnarna 
skulle bli ogiltiga och att den gamla EU-
käpphästen om ”självhantering” skulle in-
föras i spanska hamnar. 
 De proteststrejker som hamnarbetarna 
genomfört har uppenbarligen förändrat 
den politiska inriktningen i hamnrefor-
merna och de diskussioner som hamnar-
betarfacken haft med de politiska partier-
na har lett till en ny inriktning i hamnlag-
stiftningen. Detta förhandlingsresultat tog 
facket Coordinadora till medlemmarna 
för att ta ställning till om det skulle vara 
tillräckligt bra för att ställa in den kom-
mande totala strejk utan bortre tidsgräns 
som skulle ha trätt i kraft den 25:e maj.  
Hamnarbetarna ställde sig positiva till 
förhandlingsresultatet och kommande 
varslade strejker har ställts in.
 Det som händer nu är att den politiska 
majoritet som deltagit i förhandlingarna 
kommer att skriva ett nytt förslag till 
hamnlag att lägga fram för parlamentet. 
Det ser onekligen ut om som de spanska 
hamnarbetarna har haft framgång med 
sina protester.
Anders Forsström

Världen runt:
Regeringskupp mot hamnfacket 
i Costa Rica och facklig framgång 
i Spaniens hamnlagstiftning

COSTA RICA

SPANIEN
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LOSSAT

Nya medlemmar i Karlstad
En handfull terminalarbetare som går under hamnavtalet i 
Karlstad har blivit nya medlemmar i Hamnarbetarförbundet.
 – De ingår än så länge som en sektion i Hamn4an, men målet 
är att de så småningom ska starta en egen avdelning. Potential 
till det fi nns, men vi tar det lugnt till en början, hälsar Jimmy 
Ståhl, Hamns regionale förtroendeman i sydväst. 

Inga uppsägningar i Trollhättan
Hamns medlemmar i Trollhättan har levt under uppsägningshot 
en tid. Nu har detta emellertid dragits tillbaka då Saab börjat 
få fart på sin biltillverkning igen. 

Hamnarbetare på Facebook
Svenska Hamnarbetarförbundet Facebook fi nns förstås. Där 
fi nns också en intressegrupp för hamnarbetarnas varsel om 
blockad mot Israel.

Framtidskonferens i höst
Hamnarbetarförbundets lyckade satsning på framtidskonfe-
renser resulterar i år i att en sådan hålls i Göteborg i slutet av 
september.
 – Det blir en tvådagarskonferens med max 45–50 deltagare 
från förbundets olika avdelningar, och särskilt med de lite 
yngre påläggskalvarna i fokus, upplyser Martin Berg, förbunds-
styrelseledamot som är en av arrangörerna i Hamn4an till årets 
konferens.
 Syftet med konferensen är att höja blicken och tillsammans 
diskutera hot och möjligheter för hamnarbetet i framtiden.
 – Vi kommer ju säkert att prata en hel del om privatisering 
och sådant som är aktuellt runt om i hamnarna nu. Men 
meningen är också att vi ska kunna plocka upp aktuella ämnen 
på halvvolley och diskutera det som kanske inte ges tid till i 
vardagslag, upplyser han och betonar också vikten av det 
sociala umgänget och de tankar och erfarenheter som utbyts 
mellan deltagarna även vid sidan av programmet.
 – Det är hög tid att vi ger oss den här möjligheten att lyfta 
blicken, för de senaste åren har energin mest gått till att 
jobba för dagen, tycker Martin.

Vilka hamnarbetare är bäst på fotboll?
Årets Nordiska Hamnmästerskap i fotboll arrangeras i Helsing-
borg 28 augusti. I skrivande stund är tio lag från Sverige, Norge 
och Danmark anmälda (fl er kan tillkomma): Helsingborg Lag 1 
och 2, Göteborg Lag 1 och 2, Karlshamn, Halmstad, Stockholm, 
Esbjerg (DK), Aarhus (DK) och Kristiansand (N).

Avtalskurs på Runö
Hamnarbetarförbundets nya avtalskurs blev fulltecknad med 
15 deltagare från förbundets olika lokalavdelningar. Kursledare 
på Runö var Therese Norén, ledamot i förbundsstyrelsen.
 Syftet var att informera och diskutera förutsättningar och 
problematik kring avtal för att skapa förståelse och kunskap 
för vikten av att sluta bra avtal sett till såväl innehåll och 
skrivningar som i juridiskt hänseende.
 Bland fördragshållarna märktes t ex Sveriges hamnars Per 
Helgesson, som redogjorde för kollektivavtal och som förstås 
fi ck diskutera och ge sin organisations syn på det trepartsavtal 
som Hamn, Sverigens Hamnar och Transport under en tid ge-
mensamt diskuterat. Helgesson vidimerade Sveriges Hamnars 
önskemål om att kunna sluta ett dylikt, även om det just nu inte 
fi nns tillräckliga förutsättningar.

Nytt fartygsschema i Älvsborgshamnen
Hamn4an, Transport2an och Älvsborg Roro AB har nu kommit 
överens om arbetstider, lön och övriga villkor för det nya All-
bridge-schemat i Älvsborgshamnen. 12 hamnarbetare kommer 
från och med den 14:e juni att arbeta på ett nytt fartygsschema 
som huvudsakligen ska stärka upp den fasta arbetsstyrkan på 
Zeebrugge- och Immingham-anlöpen. De tolv har sedan ett par 
veckor arbetat dagtid i Älvsborgshamnen, i väntan på besked 
från bl a Stora Enso för att kunna färdigställa arbetstiderna. 
De 12 Allbridge-anställda kommer att ha lön enligt exakt 
samma beräkningsmodell som gäller för övriga fartygssche-
man i Älvsborgshamnen och ska vävas in på jobblistan när de 
arbetar med andra fartygsgäng. Allbridge-gänget omfattas inte 
av de undantag från ”Påsen”, regelverket för fl exibel arbetstid, 
som gäller för Zeebrugge-anlöp på tisdagar och lördagar. 
 Såväl berörda medlemmar som avdelningens förhandlings-
delegation är positiva till Allbridge-uppgörelsen, som är en 
produkt av ett förbättrat förhandlingsklimat i ro/ro-terminalen. 
Utfallet har blivit en utökad fast personalstyrka och ett nytt 
arbetsschema skräddarsytt efter terminalens produktionstoppar.
Avdelningen är övertygad om att detta i kombinationen med 
tidigare förändringar kommer att leda till ökad tillförlitlighet, 
ökad produktivitet och förbättringar av såväl trivsel som 
arbetsmiljö på terminalen.

VEM BLIR HAMNARNERNAS MESSI?
SVARET FÅR VI I SLUTET AV AUGUSTI.

THERESE NORÉN

SAAB
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DUNDERS VÄRLD

Mitt i bang, bang, Bangkok!

Alla vet att våld inte löser knuten. Alla vet att endast samtal 
kan leda frågan fram till en lösning. Ändå offras så många liv. 
Vet någon varför? Detta gäller både i Bangkok och i Gaza.

Å
rets thailandsresa var bo-

kad till 20e april, men ask-
molnen från den isländska 
vulkanen satte stopp för 
den trippen. Resebyrån 

upplyste oss om att vi inte kunde få plats 
på något direktfl yg till Bangkok förrän 
någon gång i början på maj. De erbjöd sig 
istället att betala tillbaka biljettkostnaden. 
När UD 23 april avrådde från resor till 
Bangkok blev det plötsligt plats på Thai 
Airs Boeing 747-400 och vi kom iväg. 
Oroligheterna i Bangkok hade då nått en 
sådan nivå att Utrikesdepartementet änd-
rade sin reserekommendation. 

så här skrev sveriges ambassad i 
Bangkok på sin webbplats:   
 ”Ett antal bomber har under torsdags-
kvällen (Bangkoktid) briserat, bland annat 
på en hårt trafi kerad SkyTrain Station (Sala 
Daeng) i fi nans- och turistområdet utmed 
Silom Road. Dödsfall har förekommit och 
många har skadats. Med anledning av säker-
hetsläget avråder Utrikesdepartementet tills-
vidare från icke nödvändiga resor till Bang-
kok.” 

det är klart att det var lite spännande 
att embarkera planet och ge sig iväg, men 
vi har varit med om dramatiska resor 
förut så vi tog det med ro. Tillexempel i 

Mombasa blev vår tourguide skjuten – 
hon dog omedelbart. Samma guide hade 
vi ett par dagar tidigare frågat om det 
fanns något casino i närheten. Hon be-
skrev vägen, men rekommenderade oss 
att ta en taxi: ”Ta en av dem som står här 
utanför de är säkra”, sade hon. 

dagen efter kom hon inrusande, när 
vi satt och åt frukost i lugn och ro. ”Åh 
vad roligt se er sitta här oskadda och med 
livet i behåll!”, fi ck hon ur sig fl åsande.
 ”Vadå! Vad har hänt?” frågade jag för-
vånad. ”Casinot har blivit rånat i natt. Ett 
gäng skurkar stormade in med automat-

vapen i sina händer och ställde upp all 
personal och alla gäster efter väggarna. 
Sedan länsade de kassorna och tog alla 
smycken och kontanter av besökarna”, 
berättade hon. 
 ”Vi var inte där, vi lade oss att vila efter 
den sena middagen och somnade. När vi 
sedan vaknade orkade vi inte åka dit”, 
svarade jag. ”Men vad tusan spelar det för 
roll om man blir rånad av tvåarmade 
banditer eller av enarmade dito”, fortsatte 
jag leende.

nog om afrika. Nu tillbaka till Asien 
och Bkk. ”Man bör hålla sig borta från 
shopping-området runt Siam Square, Raj-

damnoen Avenue och Rajdamnoen Nok 
Street. Dessutom bör Khao San undvikas”, 
skrev UD. 
 Vad tror ni att vi gjorde första dagen i 
Bkk? Jo, vi försökte naturligtvis ta oss in i 
det avspärrade området för att fotografera 
och intervjua demonstranterna, men blev 
bestämt avrådda av både polis och militär 
vid deras taggtrådshinder. Jag gick undan 
och bytte bort min röda skjorta och 
stoppade ner kameran i ryggsäcken, men 
vi kom i alla fall inte längre.

på thailändska heter Bangkok Krung 
Thep Maha Nakhon, vilket betyder ”Äng-
larnas stad”, och det kunde man tro när 
man vistades i andra stadsdelar än i cen-
trum. När vi kom tillbaka till Bkk, efter en 
fyra dagars utfl ykt till Hoa Hin, fi ck vi 
höra skottlossning tidigt på morgonen 
och senare på eftermiddagen hördes fl era 
skottsalvor från automatvapen. På kvällen 
fi ck vi höra att två polismän hade blivit 
skjutna några kvarter från oss där vi bodde 
på 24 våningen. Det var väldigt underligt 
för rödskjortorna och regeringen hade ju 
kvällen innan kommit överens om att ett 
nyval skulle hållas i oktober. Tydligen 
fi nns det starka krafter emot ett demokra-
tiskt val i Thailand.

ett par dagar senare tog vi en taxi till 
Grand Palace ett gigantiskt stort område 
med templen och andra sevärdheter, som 
man inte får missa när man är i Bkk. På 
återresan frågade jag taxichauffören om 
han inte kunde köra in i demonstrations-
området. Det kunde han och det gjorde 
han också. Batteriet i min systemkamera 
tog slut precis när vi åkte förbi barrika-
derna. Jag fi ck då snabbt plocka fram min 
reservkamera och fota så mycket som jag 
hann med. Jag försökte få taxin att stanna 
men det tordes han inte när han såg de 
bistra utplacerade soldaterna.

Alf Dunder affes@mail.com



Stockholms  
Privatisering och trängsel

vid huvudstadens kajer
Det sjuder av liv och aktivitet i Stockholms hamn. Men för hamnarbetarna 
här i Frihamnen och Värtan är det inte bara av godo. För successivt har 
hamnen blivit ett område för allsköns annan verksamhet, vilket skapat en 
mindre effektiv och riskablare arbetsmiljö. Allt med hamnstyrelsens goda 
minne att förvandla hamnområdet till en kommersiell tummelplats för 
olika företag och kanske till och med för bostäder så småningom. Planen 
på att fl ytta godshanteringen till Nynäshamn kvarstår trots att många 
problem med miljöhänsyn och infrastruktur återstår att lösa.

HAMNREPORTAGE SVERIGE
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>> Samtidigt har privatiseringstren-
den även ”drabbat” Stockholms 

hamn. Idag är det kommunägda bolaget 
styckat och delarna sålda till privata före-
tag. Containerhamnen drivs av Hutchison 
Port Holding sedan drygt ett år och för 

bara några månader sedan såldes stuveri-
verksamheten, Stuvab, med hamnarbetar-
kollektivet till bemanningsföretaget      
Logistikentreprenader.
 Anders Forsström, vice ordförande i 
hamns avd 1, är ambivalent inför den nya 

situationen i att vara anställd av ett be-
manningsföretag. Han ser både hot och 
möjligheter.
 – Vd för Lars-Göran Ahlberger har 
varit cargochef på järnvägssidan med 
styckegodsomlastning, så han borde ju >

TRÅNGT OM UTRYMME, 
SVÅRT ATT HITTA I STOCK-
HOLMS HAMN NUMERA.
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fatta ungefär vad det här går ut på. Så den 
lilla turbulens som uppstått vid hur job-
bet ska organiseras i Värtan hoppas jag att 
vi kan hänföra till premiärnerver och att 
vi ännu inte lärt känna varann. Det som 
uppfattats som toppstyrning och order-
givning med hela handen kanske i själva 
verket har varit menat som att peka ut 
riktningen och att det fi nns utrymme för 
att diskutera hur vi löser de jobbproblem 
som uppstår emellanåt, säger han.

Hamnen fragmentariseras

Vare sig han eller Christer Berglind, som 
sitter vid ett av borden uppe i Nya Bor-

gen, hamnarbetarnas personalutrymme, 
tycker att det är någon större fara med 
stämningen bland hamnarbetarna.
 – För oss är skillnaden bara att vi fått 
en nya aktieägare. Den stora grejen i 
Stockholms hamn är fragmentariseringen 
av verksamheten, vilken i mina ögon är 
både irrationell och närmast hamnfi ent-
lig. Där drabbas vi hårdast, slår han fast 
och fortsätter:
 – Infrastrukturen här slås ut av hus-
byggen och icke hamnfrämjande verk-
samhet. Här har vi, och kommer att få, 
SLs bussgarage, Ica Kvantum, konsthallar, 
auktionskammare, mediabolag, bilförsäl-

jare mm mm. Dessutom har vi ett stort 
antal färjepassagerare som rör sig inom 
hamnområdet. Det blir mindre och min-
dre utrymme kvar för effektivt hamnar-
bete och truckverkstaden är i det närmas-
te isolerad från verksamheten. Vad vi ser 
och upplever här nu är ett växande tra-
fi kkaos och ett veritabelt långtradarmara-
ton bland en mängd privata människor 
som rör sig inom hamnområdet.

Fortsatt sikte på Norvik

Anders och Christer befarar att om ut-
vecklingen fortsätter kan det sluta så illa 
att man inte får bedriva någon stuveri-

>

ANDERS FORSSTRÖM
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verksamhet överhuvudtaget i hamnen. 
 – Det fi nns ingen dialog eller ens 
någon som företräder godshanteringen i 
Stockholms Hamn ABs ledning. Utan den 
kompetensen och förståelse för vad som 
krävs för en säker och effektiv stuveri-
verksamhet ter sig framtidsutsikterna 
egentligen rätt hopplösa.
 Det alternativ som hamnbolaget satsar 
på, en nyutbyggnad i Norvik i Nynäs-
hamn, dit stora delar av godshanteringen 
är tänkt att förläggas, har tappat fart efter 
att Miljödomstolen avslog ansökan om 
miljötillstånd ifjol. Nu har Stockholms 
Hamnar dock överklagat det beslutet och 
fått klartecken från Miljööverdomstolen 
att domstolen kommer att behandla ären-
det angående en godshamn på Norvikud-
den i Nynäshamn.
 
Miljö och infrastruktur

Stockholms Hamnar planerar där för en 
ny godshamn för att trygga varuförsörj-
ningen till den starkt växande Stockholms-

regionen. Hamnen behövs, anger man, 
för att på ett hållbart sätt möta framtidens 
krav på ökade volymer och större fartyg. 
Detta och fördjupade studier som tydlig-
gör det positiva samhällsekonomiska vär-
det av hamnen samt att Norvikudden är 
den bästa lokaliseringen både av ekono-
miska och miljömässiga skäl har också 
anförts i överklagandet. Anders Forsström 
bedömer å sin sida att Norviksprojektet 
är en överlevnadsfråga för sjöfarten i 
Stockholm. Han menar att all verksamhet 
som idag bedrivs i Stockholm, förutom 
färjetrafi ken, med fördel kan fl yttas dit.
 – Fast det krävs förstås rejäla satsningar 
på infrastruktur med bland annat en 
särskild godsjärnväg som ansluter till 
stambanan, bättre vägar för lastbilar 
kanske även direktpendel till Arlanda. 

Oljan blir kvar

Loudden med sin omfattande oljehante-
ring och som ligger i hamnens sydligaste 
del skulle egentligen ha varit utrymd till 

förmån för nybyggda bostäder nästa år 
enligt ett politiskt beslut. Men efter pro-
tester från oljebolagen och utan att det 
fi nns några alternativa platser för bulk-
hanteringen har man förlängt koncessio-
nen på uthyrning cisterner och bergrum.
 – Trots att beslutat var fattat har ingen 
levererat någon lösning på var oljan ska 
ta vägen, och det är ju inte bara att stänga 
av en kran och börja bygga hus. Så man 
får väl säga att de politiker som styrt på 
slutet ändå tagit ett visst ansvar för Loud-
den. Men vad som ska ske framöver vet 
ingen, suckar Anders.

Uppgång och fall

Han beskriver hur han själv upplevt 
Stockholms hamns ”uppgång och fall”. 
Hur hamnen förvandlats från en på 
90-talet kreativ marknadsspelare med 
aktiv kundbearbetning och fl era nya re-
derier med frekventa anlöp till året 1998 
då en politisk lamslagning lade sig som 
en våt fi lt över hamnen. >

LARS HAMMAR 
OCH ÅKE MOLIN.
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 – Stockholmspartiet tillträdde, fi ck våg-
mästarroll i den kommunägda hamnbo-
lagsstyrelsen och det första de sa var att 
”… vi ska lägga ner hamnen”. Tack för 
kaffet. Så började det och på den vägen är 
det. Stella Fare, Stockholmspartiets ord-
förande såg till att få väck dåvarande vd 
Bo Bengtsson med argument att han drev 
hamnen för kommersiellt. Sedan dess har 
hamnens tjänstemän varit som lamslagna. 
Bengtsson ersattes av politisk nickedocka, 
även hon är borta nu och någon ny har vi 
inte fått. Stockholms Hamn AB är chefslöst. 
Vi har en tf vd i Henrik Widerståhl, som 
bara inväntar nästa chef och ett passivt gäng 
tjänstemän som inte törs ta några beslut.
 – Bo Araskog är nu stuverichef och till-
sammans med honom kan vi nog få ett 
stuveribolag att fungera bra, men vad 
hjälper det om vi inte har någon hamn att 
jobba i. Man måste ju ha kajplatser att 
lägga till vid och utrymme att köra och 
komma till med truckarna, säger Anders, 
som är bekymrad över den allt trängre 
och riskfyllda arbetsmiljö som uppstått i 
och med att andra verksamheter än 
hamn- och stuveriarbete försiggår i Vär-
tan och Frihamnen.

A-kasseregler hotar extringarna

Ett annat problem som inte ar med 
arbetsmiljön att göra är de förändrade 
a-kassereglerna som en orsak till att 
extrapersonalen får det allt svårare.
 – Det går ju knappt att stämpla längre 
och även om cheferna nog försöker ge 
extrafolket så många timmar som möjligt 
räcker det ändå inte för många till familj, 
hyra mm. Vi har förlorat mycket bra gub-
bar genom detta, Anders.
 I och med att hamnarbetarna inte läng-
re jobbar i gäng som förr, har också tradi-
tionen och av att ge varann smeknamn 
tynat, en hamnarbetarkulturyttring som 
kanske håller på att försvinna.
 En som dock hängt med ett tag och också 
har ett smeknamn är Peter ”Raketen” Wes-
ter, som har jobbat i hamnen i 30 år och 
beskriver skillnaden i jobbet då och nu. 
 – Förr var  det oömma kläder och gro-
va skor som gällde. Nu är det en hand på 
ratten och ett fi nger på datorn. 

 Idag går han på skiftgång, 40 timmar 
ena veckan, 80 timmar nästa och så ledigt 
en vecka. Det är mest roro-jobb, lite 
rundgång och så hyrs vi in till container-
hanteringen litegrand också.
 Att stuveriverksamheten övertagits av 
en ny privat ägare tror han inte kommer 
att påverka verksamheten på kort sikt.
 – Nej, nu är det smekmånad och de har 
ju heller ingen erfarenhet av att driva en 
hamn, även om de kan terminalverksam-
het, så det är klart det är beroende av vår 
kunskap. Men om några år fi nns det ju en 
risk att de vill styra helt själva. Jag väljer 
dock att vara optimistisk och hoppas och 
tror at vi ska kunna ha ett bra arbetskli-

mat med ömsesidig respekt och lösa pro-
blemen tillsammans. För vi som jobbar 
som hamnarbetare trivs ju både med job-
bet och varann så vi vill ju att det ska gå 
bra. Det är en god förutsättning också för 
att vi ska lyckas.. 

Skönt att arbeta i kilt

John Lilja, hamnarbetare sedan 13 år i 
Stockholm arbetar numera i kjol, eller kilt 
som man hellre säger.
 – Ja, så här års får man väl poängtera. 

Då är det svalare och skönare med kilten 
än byxor. Dessutom är man rörligare i 
den, så det blir till exempel lättare att kliva 
i och ur trucken. Sedan tycker jag ju att 
det är snyggt också. Jag gifte mig faktiskt 
i en kilt, den skotska röda som prinsessan 
Diana gjorde till en allmän kilt och som 
alla kan använda oavsett klan. 
 Inför bröllopet provade John både 
frackar och kostymer innan han kom på 
kilt-idén. Blivande hustrun var till en 
början ytterst tveksam.
 – Men när hon såg mig i kilten blev 
hon stormförtjust, ler han.
 Att arbeta i ”kjol” bland karlar är för-
stås både roligt och provocerande och 
John får ju höra ganska många kommen-
tarer. Den vanligaste är om han har kal-
songer under, men även ”Cykla försik-
tigt”, ”Tänk på att det blåser”, ”Tur att det 
inte är minusgrader” o s v, o s v. 
 – Det gör mig inte ett dugg, bara roligt, 
ler John.

Skiftgången passar John

John Lilja började jobba i Stockholms 
hamn tack vare en omtänksam granne 
och som det skulle visa sig blivande kol-
lega, Leif Söderdahl på Statistikavdelning 
i hamnen.
 – Jag var arbetslös och han tipsade om 
att det fanns en möjlighet att prova på att 
köra bil på Siljaterminalen. Det lät väl 
okey tyckte jag som jobbat som bygg-
nadsarbetare tidigare och gillar att vara 
utomhus och använda kroppen i jobbet. 
Nu kan jag bara understryka att det här 
är det bästa jobb jag någons har haft. För-
utom att det är fysiskt och man får jobba 
utomhus så sköter man sig själv i stor ut-
sträckning och får lösa de problem som 
uppstår och dessutom vara på olika 
ställen i hamnen – Värtan, Frihamnen, 
Tallink, Vikingterminalen osv. 
 John går liksom många andra här på 
schema. Veckovis 06.00 – 11.00, 14.30 – 
20.45. Sedan är han ledig en vecka.
 – Det passar mig perfekt. Jag har fem 
barn hemma och kan ägna mig åt den och 
huset på heltid när jag är ledig. 
Text: Mikael Ödesjö
Foto: Johan Aredal

>

JOHN LILJA
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2009 rekordår för 
Stockholms Hamnar 
Stockholms Hamnar är en viktig del i Stockholms 
infrastruktur, en knutpunkt för passagerare och 
gods. Under 2009 reste över 12 miljoner passagera-
re och över 7 miljoner ton gods passerade via 
Stockholms Hamnar. Bara passagerartrafi ken gene-
rerade 5,5 miljarder kronor i turistintäkter, fyllde 
7 hotell varje dag året runt och stockholmsbesökar-
nas konsumtion ger upphov till 4 200 årssysselsatta 
i Stockholms län varje år. 
 Årsredovisningen visar att koncernens omsättning 
uppgick till 656,2 Mkr, resultat efter fi nansiella 
poster uppgick till 35,8 Mkr och rörelseresultatet 
motsvarade 56,6 Mkr. Det får anses vara ett mycket 
gott resultat med tanke på den fi nansiella kris och 
extrema lågkonjunkturen som präglade 2009.
 Både den internationella kryssningstrafi ken och 
färjepassagerarna slog rekord och totalt reste över 
12 miljoner passagerare via Stockholms Hamnar. 
Godset som går med färjorna till och från våra tre 
hamnar påverkades dock kraftigt av lågkonjunktu-
ren. En liknande utveckling kan ses när det gäller 
containervolymerna. Totalt minskade omsättningen 
av gods med 16 procent. 
 – Det är oerhört glädjande att vi, trots fjolårets 
lågkonjunktur, i princip lyckats bibehålla både om-
sättning och lönsamhet från 2008 . En stor del av 
passagerarframgången står rederierna för med sina 
satsningar på nya fartyg och produkter i Östersjön. 
Trots de tuffa tiderna har även containerrederiet 
Unifeeder valt att anlöpa Stockholm under 2009 och 
Hutchison Port Sweden som tog över driften av vår 
containerterminal under året arbetar aktivt i mark-
naden. Vi är bara i början av det nya året, men 
skönjer en uppgång även på godssidan, säger 
Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar. 

Nya stuveriägaren optimistisk
Det händer mycket i hamnarna och företaget 
Logistikentreprenader AB som köpt stuveriet vill 
vara med i den utvecklingen. Det snabbt växande 
företaget inom bemannings- och entreprenadlös-
ningar ser stora möjligheter till nya affärer nu när 
de tar över. 
 – Vi ser goda möjligheter till synergier mellan 
stuveriet och vår övriga verksamhet. Tillsammans 
med Stockholms Hamnars medarbetare och erfaren-
het av hamnlogistik har vi stora möjligheter att ut-
veckla bolaget med nya affärer. Hamnverksamheten 
är inne i en spännande tid och vi kommer att få se 
mer privatiseringar. Det här är en utveckling vi vill 
vara med i och stuveriet blir för oss en viktig platt-
form, säger företagets vd Lars-Göran Ahlberger
Om att ge sig in i en bransch där man inte har 
någon erfarenhet är han inte orolig för.
 – Dels är vi väldigt bra på logistik och så köper 
vi också ett bolag med kompetent personal. 

Han tycker också att han fått ett positivt bemötande
av stuveriets kunder. 
 Försäljningen av stuveriet skapade först oro hos 
Tallink Silja AB. De blev dock lugna när de fi ck klart 
för sig att stuveriets erfarna personal blir kvar. Ett 
bevis för det är att de nu tecknat ett fl erårigt avtal 
med den nya ägaren.
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>> Norrköpings hamn har anlagt en 
ny containerterminal i Pampus-

hamnen. Det berättade Hamnarbetaren 
om i förra numret. Terminalen fi ck förra 
året två gantrykranar. Tolv personer ut-
bildas för att köra dem. Redan tidigt gick 
det snett – i dubbel bemärkelse.
 10 mars lossade man däckslast från en 
av MSC:s containerbåtar. Kranföraren 
lyfte en container utan att alla twistlocks 
var öppna. Containern inunder följde då 
med upp en bit och satte sig sedan på 
tvären i gejdrarna. Den fi ck senare bärgas 
med vajer.

En man kort

Efter tillbudet inspekterade Arbetsmiljö-
verket Norrköpings Hamn och Stuveri 
AB och krävde två saker: utredning och 
riskbedömning.
 I kravet låg bister kritik. ”Ni har inte väl 
utarbetade rutiner för att genomföra risk-
bedömningar i er verksamhet. Bland 
annat i samband med en omorganisation, 
där ni dragit ner från tre man till två i ett 
arbetsmoment, fi nns ingen dokumenterad 
riskbedömning.”
 Enligt hamnens utredning hade till-
budet ”inte skett om inte kranföraren 
påbörjat lyftet innan klartecken att börja 
meddelats av signalman eller ansvarig 
arbetsledare på plats.” Att kranföraren 
var oerfaren bidrog till händelsen.

Hamnbolaget ändrar sig inte

En passus till ur utredningen: ”Kranföra-
ren sade sig tro att det var OK att påbörja 
arbetet men kunde inte säga vem som 
gett honom klartecken.” Bemanningen 
då? Jo, när man förut lossade container 
med svängkran var man tre i gänget. När 
gantrykranarna kom togs en man bort. 
Kvar fi nns, åtminstone i teorin, signal-
mannen ombord och en landtagare som 
plockar twistlocks. Och så vill hamnen 
ha det även framöver – trots tillbudet.
 ”Arbetsmomentet där omorganisation 
skett som beskrivs som en neddragning 
från tre personer till två föranleder inte 
bolaget att revidera sin uppfattning om 
att arbetet fortfarande kan utföras utan 
ökad risk för ohälsa hos medarbetare.” 
Utredningen svarar inte på var signal-
mannen befann sig och vad han gjorde 
vid tillbudet.

Turen på sin sida

10 maj skickade hamnen sin utredning till 
Arbetsmiljöverket, bara åtta dagar innan 
det var dags för nästa, nära nog exakt 
likadana, tillbud. Även det inträffade vid 
lossning av däckslast på en MSC-båt.  
Transports huvudskyddsombud Christian 
Ljungkvist berättar:
 – Det fanns en signalman uttagen. Men 
han var inte ombord, utan kvar på kajen 
för att instruera en nyanställd. Under tiden 

försökte kranföraren lyfta två burkar, men 
båda satt fortfarande fast. Då försökte 
han med en tredje, en 40-fotare längst ut 
i sjösidan. Under den stod två 20-fotare. 
Och eftersom alla automatknaster inte 
var öppna följde en av 20-fotarna med 
upp en bit, släppte sen och ställde sig 
tvärs över brädgången, en bra bit ut över 
relingen. Den kunde ha ramlat i sjön 
eller, ännu värre, träffat de besättnings-
män som fanns på andra sidan.
 Men turligt nog blev ingen skadad 
denna gång heller.

Ny utredning krävs

Så fi ck Arbetsmiljöverket rycka ut igen. 
Återigen ska hamnen göra en utredning.  
Den ”ska minst omfatta beskrivning av 
tillbudet och dess bakomliggande orsa-
ker. Ni ska även beskriva era åtgärder för 
att en liknande händelse inte ska inträffa 
igen. Det kan vara tekniska, organisato-
riska eller andra åtgärder.” Och så ska 
hamnen redovisa hur den tagit hand om 
sin personal efter händelsen.
 Men denna gång sätter Arbetsmiljöver-
ket också tumskruvar på hamnen – och 
hotar med att dra åt dem med ett tvingande 
föreläggande. Ännu i slutet av maj fi lade 
Arbetsmiljöverkets jurist på hur kraven 
skulle formuleras.

Per Turesson

Containertillbud i Norrköping:

Minskad bemanning ökar 
risken vid hanteringen

Utan klartecken från signalman lyfte kran-
föraren containern. Men alla vridlåsen mot 
containern undertill var inte öppna. Därför 
följde även den med upp. Ett engångstillbud? 
Inte i Norrköping. Där har det hänt två gånger 
på kort tid. Bara turen gjorde att ingen blev 
skadad eller dödad.

ARBETSMILJÖ
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>> Så förklarar Hamns ordförande, 
och skyddsombud, Krister Karls-

son de båda krantillbuden – och får med-
håll i det mesta av både huvudskyddsom-
budet och arbetsmiljöinspektören.
 – Containerkranarna är snålt beman-
nade. Där borde vara två man till. En om-
bord utöver signalmannen, han kan ju 
inte se alla fyra hörnen, och en till i land, 
säger Krister Karlsson.
 Hamnarbetaren når honom på mobilen 
när han kör midjemaskin i en bulkbåt.
 – Förresten är det inte bara container-
hanteringen som är underbemannad. Här 
skulle varit två lämpare men jag har bara 
en, säger han.
 Huvudskyddsombudet Christian 
Ljungkvist från Transport håller med i 
stort. Den tredje mannen i container-
gänget skulle ha varit kvar om han fått 
bestämma.
 – I inre hamnen hanterade vi contain-
rar på MSC-båtar med svängkran och tre 
man under fyra, fem år och tappade 
aldrig en burk. Nu har man tappat två på 
kort tid, säger han.

Människosyn och attityder

Men hamnen vill inte utöka gängen. Dä-
remot har man börjat med att, vid behov, 
låta en av de tre dragbilsförare som ser-
var en kran gå ur och hjälpa till med att 
plocka twistlocks.
 – Ett litet steg åt rätt håll, tycker Chris-
tian Ljungkvist.
Men inte Krister Karlsson:
 – Dragbilsföraren ska inte behöva gå 
dän för en sån sak.
 Bemanningen råder i regel inte Arbets-
miljöverket, utan arbetsgivaren, över. 
Därför kan arbetsmiljöinspektör Bertil 
Sandberg möjligen tycka, men inte säga, 
något om den.
 Däremot är han rörande överens med 
de övriga om vad attityder och beteenden 
innebär för arbetarskyddet.
 – En förklaring till de båda tillbuden 
är nog att de nya kranförarna är för heta 
och upplever sig som kungar. Jag hittar 
inget fel på deras utbildningspaket, men 
undrar förstås varför de inte följer reglerna, 
säger han.
 – Det problemet måste hamnen ägna 

sig åt. Därför har jag riktat in mig på vil-
ken människosyn och vilka attityder som 
ska råda, säger han.

Uppdrivet tempo

Men hans bekymmer är att det inte fi nns 
något klart lagstöd för sådana krav – trots 
att de kan betyda minst lika mycket för 
säkerheten som tydliga tekniska regler. 
Vad som står till buds är bara bestämmel-
serna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 – Det sägs, att kranföraren ska klara 30 
containrar i timmen. Inte från ledningen, 
men snacket går bland killarna. Det blir 
problem om man väntar sig en fullödig 
produktionshastighet av förare som fort-
farande är under utbildning. I verklig-
heten vore kanske hälften rimligt, säger 
Bertil Sandberg och påminner om att han 
bara känner till ett fall där en av de nya 
kranförarna plockats bort under en ar-
betsdag – och det var en som körde för 
långsamt, inte den som gjorde det utan 
klartecken från signalman…

Per Turesson

>> Vi har sett bilden från en thai-
ländsk badort, där en turist med 

kamera skulle fånga havet som försvann. 
Och sen kom vågen …
 Ett reportage i Dagens Nyheter gav en 
tid efter tsunamin motbilden från Simeu-
lue, en isolerad ö långt väster om Suma-
tra, och platsen på jorden närmast epi-
centrum för den jordbävning som födde 
monstervågorna.
 Liksom på många andra ställen blev 
den materiella förödelsen där enorm. 
Men inte den mänskliga. Ön med 77 000 
invånare räknade bara sju dödsoffer.
 Slumpen?
 Icke!
 År 1800 drabbades ön av en tsunami-
våg och 1907 var det dags igen.
 – Vi fl ydde upp på berget efter jord-
bävningen. Vi hade lärt oss av farfars far-
far att efter jordbävning kommer fl odvåg. 

Lärdomen har gått från generation till 
generation. Efter en jordbävning har vi 
kanske 15 minuter att ta oss upp i bergen, 
berättar en öbo.

Regler fi nns av en orsak

Detta kollektiva, livsavgörande minne 
saknade turisterna i Thailand.
 Överallt där vi lever och samverkar 
under lång tid, som på arbetsplatser, fi nns 
en bank med gemensamma erfarenheter. 
Liksom på Simeulue förs de vidare från 
oldtimers till gröngölingar.
 Är de viktiga nog blir de till skrivna 
regler.
 Det är förstås riktigt och bra. Men i en 
tid av snabb utveckling och tvära kast – 
ny teknik, ändrad organisation eller mycket 
nytt folk – riskerar det kollektiva minnet 
att blekna. Och då står bara regeln kvar. 
Varför den egentligen fi nns glöms bort.

Inga signalmän

Regler utan förklaring och levande för-
historia nonchalerar vi ofta. Men det 
straffar sig …
 2003: En hamnarbetare dödad i Åhus. 
Ingen signalman uttagen.
 2007: En matros dödad i Slite. Ingen 
signalman uttagen.
 2010: Tillbud i Norrköping. Ingen sig-
nalman på plats.
 Signalmansregeln kom inte till av en 
slump. Den bygger på urgammal erfaren-
het i hamnarbetarkollektivet och har förts 
vidare i generationer. När den erfarenhe-
ten inte tas till vara, eller tappas bort, får 
det konsekvenser. Därför är vårt kollekti-
va minne värt all omsorg.

Per Turesson

Krister Karlsson, Hamnarbetarförbundet:
”Stress, slapp attityd och underbemanning”

Vårt kollektiva minne väl värt att vårda

ARBETSMILJÖ
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>> Nuvarande föreskrifter är      
”Tillfälliga personlyft med kranar 

och truckar”, (AFS 2006:7), som började 
gälla för tre år sedan. Enligt dem får con-
tainerkorgar bara användas fram till halv-
årsskiftet 2015. Dessutom får nya korgar 
inte tas i bruk under tiden.
 Sveriges Hamnar begärde att korgarna 
ska få användas även framöver, och fi ck 
Arbetsmiljöverket med sig.

Sämre alternativa metoder

Arbetskorgar tillsammans med organisa-
toriska åtgärder för ett säkert arbetssätt, 
trots att containerkranar inte är byggda 
för personlyft, är troligen det säkraste 
sättet att hantera containrar i hamnar. 
Därför bör reglerna ändras, anser Arbets-
miljöverket.
 Alternativa metoder är både farligare 
och dyrare.
 I förslaget till nya regler sägs att korgen, 
förutom att den fästs i containerokets 
vridlås, även ska kunna säkras mekaniskt 
mot oket. Detta för att hindra att korgen 
släpper om vridlåset öppnas av misstag. 
Arbetet med twistlocks och annan surr-
ning ska kunna göras inifrån korgen.

”Visste inte att Hamn fi nns”

Förslaget är ute på remiss till den 23 
augusti. Om inga invändningar kommer 
från EU-kommissionen eller något EU-
land kan de nya reglerna börja gälla från 
årsskiftet, tror Göran Lundmark på 
Arbetsmiljöverket.
 Trots att Hamnarbetarförbundet är 
majoritetsfack i Sveriges största contai-
nerhamn, Göteborg, har remissen inte 
skickats till förbundet.
 – Jag visste inte att Hamn fanns. Men 
de får gärna svara även om de inte fått 
remissen, säger Göran Lundmark.
 Förslaget fi nns på Arbetsmiljöverkets 
hemsida: www.av.se/lagochratt/regelar-
bete/pagaendeforeskrifter/pagaende.aspx
Per Turesson

ARBETSMILJÖ

Arbete från containerkorg
kräver nya arbetsmiljöregler
Arbete från containerkorg anses som det säkraste sättet att hantera 
twistlocks. Men om inget görs blir metoden förbjuden om fem år. 
Därför vill Arbetsmiljöverket ändra sina föreskrifter.
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>> När det bara var ett par contain-
rar kvar att lasta startades hu-

vudmaskinen på order från bryggan och 
Doris Schepers började med fullt pådrag 
gå framåt med sådan kraft att alla fyra 
förtöjningstrossarna drogs av.
 Händelsen som stannade vid ett, om än 
allvarligt, tillbud inträffade vid Gävle 
Container Terminal (GCT) den 11 februari.
 Som tur var hann kranföraren få upp 
oket i tid och körde sedan kranen åt samma 
håll som fartyget ända bort till stopp-
bockarna. Då hann fartyget ifatt kranen. 
Signalmasten på toppbryggan kroknade 

vid sammanstötningen, men kranen kla-
rade sig undan värre skador än avskavd 
färg.
 – Om kranföraren haft en container i 
låst position ombord på fartyget, så hade 
kranen följt med fartyget framåt med 
ovisst resultat. Och om kommandobryg-
gan varit högre, så hade fartyget kört in i 
kranen. Det hade allvarligt skadat både 
kran och fartyg, konstaterar GCT.

Nödstopp krävdes

Enligt kaptenen på det Antigua & Barbu-
da-fl aggade fartyget orsakades händelsen 

av ett oförklarligt maskinfel. Manövern 
på bryggan var inte inkopplad, utan ma-
skinen fi ck nödstoppas.
 Nu gäller nya, skärpta säkerhetsrutiner 
för lossning och lastning vid GCT. Inte 
bara är det, liksom tidigare, förbjudet att 
köra med propeller vid kaj, utan huvud-
maskinen får över huvud taget inte star-
tas förrän kranarmen toppats helt. Om 
det ändå sker, så ska kranföraren genast 
sluta köra, gå ner från kranen och sätta 
sig i säkerhet.

Per Turesson

ARBETSMILJÖ

Nya säkerhetsrutiner efter tillbud

>> Isen i Gävle hamn gjorde m/s  
Laganborgs sista bit in till kaj så 

kämpig att bulben brakade in i en kajkas-
sun och gjorde ett stort hål strax under 
vattenlinjen.
 Det vad Gävle Hamn påstår. Rederiet 
vill däremot inte kännas vid olyckan.
Ingen kom till skada vid händelsen den 
10 mars. Men efteråt kunde det gått riktigt 
illa. Det dröjde nämligen ända till den 3 
april innan hamnen upptäckte att gruset i 
kassunen rasat ut genom hålet och ner i 
hamnbassängen. En truckförare, som 
skulle ställa ut lastbärare på kajen, tyckte 
att den kändes mjuk. Halvtimmen senare 
var där ett 30 kvadratmeter stort hål …

 Två dagar tidigare skulle man fl ytta en 
400 tons mobilkran längs kajen. Men då 
hölls kajen fortfarande ihop, förmodligen 
av tjälen.
 Som tur var stod en bil i vägen, så kra-
nen fi ck köra runt om den underminera-
de kajdelen.
 – Om kranen kört där då, så hade den 
troligen rasat ner i vattnet eller inåt mot 
magasinet. Och då kunde det slutat med 
personskada eller dödfall, säger hamnens 
tekniske chef Jonas Rahm.

Försäkringstvist

Kajen blir lagad till i början av juni – en 
affär på runt miljonen, pengar som ham-

nens försäkringsbolag och det holländska 
rederiet lär tvista om.
 – Slutar det med att fartyget är skyldigt, 
så behöver vi nog inte göra mycket mer 
för framtiden. Om inte, så funderar vi på 
om båtmännen ska få i uppdrag att doku-
mentera eventuella skador när fartyg 
lägger till, säger han.
 Att båtmännen inte upptäckte kollisi-
onen berodde på att de väntade två kaj-
platser längre bort, där Laganborg egent-
ligen betydligt varsammare skulle mött 
fendrarna.

Per Turesson

Fartygsbulb spräckte kajkassun
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AVDELNINGARNA RUNT

 ”
Vi har det i grunden rätt bra här sedan
en tid. Samtalsklimatet med arbetsgivaren 

är positivt, vi har kommit överens om ett nytt 
schema i Älvsborgshamnen och nästan hela
LAS-listan går mot fast anställning.

GÖTEBORG
Erik Helgeson:

– Vi har det i grunden rätt bra här sedan en 
tid. Samtalsklimatet med arbetsgivaren är 
positivt, vi har kommit överens om ett nytt 
schema i Älvsborgshamnen och nästan hela 
LAS-listan går mot fast anställning.
 – Men, visst fi nns det problem också. 
Ett stort är att hamnbolaget vill lägga ut 
hela blixtadministrationen med uttag-
ningen och löneadministrationen på ett 
bemanningsföretag. Det kan komma att 
innebära att blixtarna här mister stämp-
lingsrätten och alla sina rättigheter och 
kvar blir bara skyldigheter. Vi har tillsam-
mans med Transport föreslagit att vi kan 
ta hand om det, men fått till svar att det är 
en ”för stor förändring”, när det i själva 
verket är en mindre dylik än att lägga ut 
det externt. Vi som verkligen kan detta 
skulle också kunna sköta det helt proff-
sigt. Och så är ju privatiseringsplanerna 
är ju heller inget man direkt applåderar.
 – Sedan är det en massa knäppa ameri-
kanska gubbar som ringer och anklagar 
en för att vara antisemit, efter vårt block-
advarsel mot israeliska fartyg och gods. 
Det är heller inte så kul, även om vi mest 

får uppskattning för vårt ställningstagan-
de från en massa folk som hör av sig.
 – Vi har också fått en ny chef i Skandia-
hamnen, Sven Porelius, som inte visat sig 
så mycket än, så det är svårt att ge ett om-
döme om honom. Klart är att före chefen 
i Skandiahamnen Dwight Sjöstedt kom på 
kant med styrelsen i allmänhet och Gerd 
Sjöholm i synnerhet genom att de tycker 
att han tog egna beslut utan att stämma av 
uppåt. Samtidigt fi ck han ju ordning på 
företaget som började visa plusresultat, så 
man undrar ju hur ömfotade en styrelse 
och ledning får vara. Nu är vi oroliga för 
att Peter Svanberg ska komma tillbaka 
som förhandlare, för då kommer allt att 
låsa sig igen.

HELSINGBORG
Eskil Rönér:

– Samma problematik som i många andra 
hamnar, med en sargad extrakår, vilket 
beror på de förändrade a-kassereglerna. 
Det är så illa att extrakåren har krympt 
såpass att det blir bekymmer att få tag på 
semestervikarier. Så här räknar vi med en 
hel del övertid i sommar. Jag tycker att 

det är förvånande att socialdemokraterna 
har slagit fast att de inte kommer att änd-
ra reglerna, fast det verkar ju fi nns ju folk 
inom (s) som gillar att staten subventione-
rar företag som utnyttjar stämplingsreg-
lerna och ser till att bemanningsföretag 
växer och skapar osäkra anställningsfor-
mer. Så, vilka borgare ska man rösta på - 
de röda eller di blåe?! 
 – Hamnen har fått en ny vd i Jo Christian 
Okstad, som närmast kommer från Ikea 
och därför genast fått smeknamnet 
”Möbelhandlar’n”. Vi har förstås viss för-
väntan på honom och vad han ska hitta på. 
Och fart har han satt för det blir mer och 
mer jobb och det kommer sannolikt också 
att behöva anställas fl er hamnarbetare. 

PITEÅ
Thomas Höglund:

– Det har börjat vända här nu. Folk som 
har blivit uppsagda kommer tillbaka. Vi 
hoppas nå ända fram med alla. Anled-
ningen till det förbättrade läget är främst 
den ökade lossningen av vindkraftverk. 
Sedan har våra stora kunder, som Kappa, 
full fart på pappersindustrin. Det börjar 

Hur är läget 
i hamnen?
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 ”
Så ska det bli en storavdelning här uppe i 
Bottenviken, då vi slår ihop Hamns avdel-

ningar i Luleå, Piteå och Skellefteå. Vi tillhör ju
allihop Bottenvikens Stuveri och får på det här
sättet en vettig skyddsorganisation och effektivare 
facklig organisation med bra krafter i. 

bli lite som vanligt helt enkelt efter 2009 
års stora svacka. Det känns roligt, men vi 
ska väl inte ropa hej förrän vi är helt över 
bäcken. 
 – Så ska det bli en storavdelning här 
uppe i Bottenviken, då vi slår ihop 
Hamns avdelningar i Luleå, Piteå och 
Skellefteå. Vi tillhör ju allihop Bottenvi-
kens Stuveri och får på det här sättet en 
vettig skyddsorganisation och effektivare 
facklig organisation med bra krafter i. 

OXELÖSUND
Lars-Erik Karlsson:

– Jag är pensionär men sitter kvar som 
ordförande tills vi får en ny kassör efter 
nuvarande Karl-Gunnar Pettersson, som 
ska ta över ordförandeskapet efter mig. 
Annars är det gott om arbete för gubbar-
na i hamnen, så där är det ingen brist. Det 
är skillnad mot för ett år sedan när jag 
slutade, då var det dåligt hela första halv-
året. I höstas började det komma igång 
och nu är det bra fart på ruljangsen igen. 
Plåthantering av alla möjliga sorter, som 
ökar successivt. Även intaget av råmateri-
al, som minskade som en naturligt följd 
av dåliga tider, är på uppgång och är snart 
ikapp de tappade 40 procenten. Inga ny-
anställningar innan sommaren, men un-
der hösten kommer man att se över be-
hovet. Själv fi ck jag ett år för tidigt med 
hjälp av Portside. Har man gått 40 år i yr-
ket, och varit med i ur och skur är det 
skönt att få darra tillbaka. Och jag kan 
lova att jag trivs bra nu också.

SUNDSVALL
Benny Österholm:

– Läget är bra, vi har mycket jobb, fast 
det är lite dåligt en del veckor. Kan dock 
inte klaga. Nu går vi snart in i sommaren, 
då kommer extrafolket och får anställ-
ning och får ta hand om det vanliga – trä, 
massa och papper. Exporten verkar gå 
bra trots en aviserad nedgång. Vi har fått 
en ny containerlinje som ska gå på Stock-
holm, Holmsund och hit till Sundsvall två 
gånger i månaden. Det kan göra att vi kan 
satsa på att bygga ut hamnen och skaffa 
containerkran och bygga en kombitermi-
nal – då är framtiden räddad. Annars har 
vi mycket pensionsavgångar, med fl era 
som tar Portside. Jag tar själv förresten 
Portside om högst två och ett halvt år vid 
63 års ålder.
 – Vi har fortfarande goda relationer 
med företaget, och här har vi en privati-
sering som fungerar bra. Borde ha gjorts 
tidigare med tanke på att vi 70–75 pro-
cent deras gods, även om kommunen inte 
misskötte sig som ägare på något sätt.
 – Vi har också fått ta upp Hudiksvalls 
hamnavdelning i vår Sundsvallsavdel-
ning, med nästan samtliga gubbar. Det 
blir väl Håkan Tjärnberg som far dit och 
håller i möten när det behövs. Tjärnan far 
för övrigt runt som en stark kraft här 
längs norrlandskusten och stöttar hamn-
arbetarna och det gör han förbaskat bra!

 ”
Vi har fort-
farande goda 

relationer med före-
taget, och här har
vi en privatisering 
som fungerar bra. 
Borde ha gjorts tidi-
gare med tanke på 
att vi 70–75 procent 
deras gods, även
om kommunen inte 
misskötte sig som 
ägare på något sätt. 

THOMAS HÖGLUND, PITEÅ
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Bara för något år sedan fanns planer på att privatisera all hamnverksamhet. Politiska 
beslut är fattade om att bygga lyxbostäder, hotell och boutiquer där några av dagens 
terminaler ligger. Rijeka, Kroatiens största hamn, följer de trender som varit vanliga i 
många hamnstäder runt om i världen på senare år. ”Vi är motståndare till att privatisera 
vårt lands hamnar”, säger Robert Stapelja, generalsekreterare sedan sex år för 
hamnarbetarförbundet Dockers’ Union of Croatia som har sitt huvudkontor i Rijeka.
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>> – I dagsläget ligger Kroatiens 
konservativa regering lågt med 

privatiseringsplanerna. Jag antar att poli-
tikerna väntar på bättre ekonomiska tider. 
Första gången förslag kom om att privati-
sera hamnarna var för drygt tio år sedan, 
berättar Robert Stapelja.
 Historiskt har Rijeka månghundraåriga 
anor som viktig hamn i Adriatiska havet. 
På 1700-talet började hamnen utvecklas 
kommersiellt. År 1719 utsågs Rijeka av 
Karl VI, den dåvarande kejsaren i Öster-
rike-Ungern till en frihamn. Detta bidrog 
till en snabb framväxt av industri och 
handel i Rijekaregionen. 
 Efter republiken Kroatiens självständig-
het 1994 var hamnmyndigheten i Rijeka 
den första som etablerades i landet 1996. 
Idag har ett stort projekt, Rijeka Gateway, 
inletts med målsättningen att modernisera 
och utveckla hamnområdet.

Frysta löner

Robert Stapelja berättar att det totalt fi nns 
940 fast anställda i Rijeka hamn. Dessut-
om fi nns det drygt 100 kontraktsanställda 
som arbetar för mindre privata bolag. 
 – Av de fastanställda är ungefär 400 
traditionella hamnarbetare. I december 
2009 tecknade vi ett nytt kollektivavtal 
som bara gäller sex månader. Avtalet 
innebär frysta löner och frysta tillägg. 
Orsaken är den fi nansiella krisen som 
slagit hårt mot Kroatien.
 Enligt Robert innebar 2009 en nedgång 
av mängden gods i Rijekas hamnar med 
ungefär 15 procent. Värst drabbades con-
tainerterminalerna där nedgången var 20 
procent.
 – Vi har medlemmar i Rijeka, Pula, 
Split och i ytterligare två mindre hamnar.

Dockers’ Union of Croatia är en federa-
tion vilkett innebär att avdelningarna 
fungerar rätt självständigt. Totalt har vi 
omkring 800 medlemmar. Den absoluta 
majoriteten av medlemmar fi nns i Rijeka 
medan vi i exempelvis Split har 80 med-
lemmar. I ett par hamnar pågår för till-
fället diskussioner med organisationer för 
de anställda som vill ansluta sig till oss.

Få nyanställningar

Själv har Robert jobbat i hamnen i 16 år. 
 – Jag började 25 år gammal. Mina ar-
betsuppgifter blev med tiden mer avance-
rade och en tid var jag kranförare. De två 
senaste åren har jag jobbat som förman. 
Fortfarande jobbar jag skift. General-
sekreterare är ett förtroendeuppdrag på 
frivillig bas.
 Hur kommer det sig att du började jobba i 
hamnen?
 – Innan jag kom hit jobbade jag fem år 
på en fabrik. Min far var hamnarbetare 
och varnade mig för att börja i hamnen 
eftersom arbetet var så hårt. Han tyckte 
jag skulle jobba kvar på fabriken. Men 
lönen i hamnen var betydligt högre än på 
fabriken. Det var huvudorsak till att jag 
började här och det beslutet har jag aldrig 
ångrat. Jag stortrivs med hamnjobbet.
 Fackligt aktiv har Robert Stapelja varit i 
tio år. 
 – När jag började var vi närmare 2 800 
anställda och i början av 1990-talet arbe-
tade närmare 4 000 personer här. Inbör-
deskriget i början av 1990-talet och ratio-
naliseringar bidrog till den kraftiga 
minskningen av antalet anställda.
 Ett problem i Rijekas hamn att de an-
ställda blir äldre samtidigt som nästan inga 
nyanställningar har gjorts de senaste åren.

 – Vi behöver få in yngre hamnarbetare 
men i dagens ekonomiska situation görs 
inga anställningar.
 Räknar du med att fortsätta jobba i hamnen?
 – Ja, jag har inga andra planer utan 
trivs med jobbet och med mina arbets-
kamrater.

Mindre övertid

Som förman har Robert Stapelja något 
mer betalt än genomsnittslönen. 
 – Bruttomånadslönen för en hamnar-
betare i Rijeka är i genomsnitt omkring 
1 000 Euro vilket netto innebär 650–700 
euro i månaden, säger Robert Stapelja.
 – Skatten är på 15 procent  och till pen-
sionsfonder avsätts 20 procent. Ser man 
på andra arbeten i landet är det en för-
hållandevis hygglig lön.  
 I spåren av krisen har övertiden mins-
kat vilket innebär lägre löner. Tidigare låg 
övertiden i genomsnitt på 200–300 euro i 
månaden för fastanställda hamnarbetare.
Robert och hans familj, hustru och två 
barn 10 och 15 år gamla bor i en central 
tvårumslägenhet på 50 kvadratmeter.
 – Vi bor med andra ord minst sagt 
trångt. Jag köpte lägenheten för många år 
sedan. För elen och värmekostnader be-
talar vi 260 Euro i månaden. Matpriserna 
har det senaste året stigit snabbt. Varje 
månad åker vi till Italien och storhandlar 
eftersom många matvaror är billigare där. 
 – Ändå är vi lyckligt lottade eftersom 
vi har två löner vilket är nödvändigt för 
en hygglig levnadsstandard. Min hustru 
arbetar som lärare och tjänar ungefär lika 
mycket som jag.
 Självklart letar vi efter en större lägen-
het eller ett litet hus Men bostadspriserna 
i Rijeka har stigit snabbt de senaste åren. >

VY ÖVER RIJEKAS HAMN.
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ROBERT STAPLEJA ÄR GENERALSEKRETERARE I DOCKERS’ UNION OF CROATIA.

Innnaan jaag koomm hhitt joobbbaadde jjagg
fem årr ppå enn ffabbriik.. MMinn ffarr vvarr

hhaammnaarbbeetaaree oochh vvarrnnadde mmigg föör attt
bböörjja ii hhammnneen efftersoomm aarrbeeteet vvaar
ssåå hhårrt. Haann tyyccktte jjagg sskkulllee joobbaa
kkvvarr ppå faabrrikkenn. MMenn llönneen i hhammnneen
vvaar bbeetyydlliggt hhöögrre änn ppåå faabbrikkeen..
DDeet vaar huuvuuddorrsaakk tiill attt jjagg bbörrjaadde
hhäär occh deet beesllutett hharr jaagg aalddrigg
åånngrratt. JJaag stoorrtriivss mmeed haammnnjobbbett.
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Privatisering försämrar

Hamnen i Rijeka ägs till 78 procent av 
staten. De anställda är delägare till fem 
procent. Därtill fi nns en del mindre pri-
vata ägare. 
 Containerterminalen drivs och ägs av 
Rijekas hamnbolag men den operativa 
verksamheten utförs av några oberoende 
dotterbolag. I Splits cargoterminal är 
verksamheten privatiserad med ryska 
ägarintressen.
 – Som jag tidigare sagt är vi bestämt 
emot att verksamheten privatiseras, fram-
håller Robert.
 – Med en privatisering är risken upp-
enbar att villkoren försämras för arbetarna. 
Ser vi på privatiseringen i Split har vi 
dåliga relationer med de ryska ägarna. 
De vill helst inte ha något alls att göra 
med fackliga organisationer. De vägrar ha 
en dialog med oss och respekterar inte de 
anställdas rättigheter.
 Med Rijekas hamnmyndighet anser 
Robert Stapelja däremot att samarbetet 
fungerar bra.
 – Som regel är det en positiv dialog. 
Idag kännetecknas relationen av ömse-
sidig respekt.

Hyggliga förmåner

Senast Rijekas hamnarbetare var ute i en 
strejk var för elva år sedan. Ett viktigt 
krav de hade då var att lönerna skulle be-
talas ut i tid. Under många månader hade 
lönerna vid denna tid varit kraftigt förse-
nade. Det var en tuff strid. Fackliga före-

trädare förbjöds till och med av arbets-
givaren att befi nna sig i hamnområdet. 
Strejken blev en framgång och därefter 
har lönerna alltid betalats ut i tid.
 Pensionsåldern är normalt 65 år och 
semestern är fyra veckor. Arbetsveckan 
är fem dagar och de fl esta arbetar skift. 
Hamnen är i gång dygnet runt.
 Kroatiska hamnarbetare har enligt 
Robert hyggliga förmåner. Vid sjukdom 
har de anställda i hamnen en sjuklön på 
90 procent av lönen i tre månader. Där-
efter minskar ersättningen till 80 procent.
 – Rijekas hamn är den i särklass största 
i landet och kommer dessutom att bli be-
tydligt större i och med utbyggnaderna 
och ombyggnaderna av terminalerna de 
närmaste åren. Nästa år får vi ytterligare 
två stora containerkranar vilket totalt 
innebär sex kranar. Det innebär att vi kan 
lasta eller lossa tre fartyg samtidigt.

Emot bekvämlighetssjöfart

Varför engagerade du dig fackligt?
 – Redan min andra dag i hamnen blev 
jag medlem, berättar Robert. 
 – Tidigare hade jag varit fackligt aktiv 
på min förra arbetsplats, men facket där 
fungerade dåligt. I hamnen upplevde jag 
snabbt att den fackliga verksamheten 
fungerade bättre. 
 – Efter några år började jag bli mer 
aktiv och valdes till fl era uppdrag. År 1998 
gick jag en facklig skola på ett år. På sko-
lan lärde jag mig massor vilket bidrog till 
att jag engagerade mig ännu mer.

 Dockers’ Union of Croatia är aktivt på 
internationell nivå och deltar i kampan-
jen mot bekvämlighetssjöfarten.
 – Behövs det kan vi försena arbetet på 
en båt för att få fram ett avtal. Vår senaste 
aktion var för en tid sedan mot ett fartyg 
med Kambodjafl agg. Lönerna betalades 
inte ut och säkerheten ombord var dålig. 
Vi försenade lastningen så mycket att ett 
avtal till slut kunde tecknas för besätt-
ningen, berättar Robert Stapelja.

Huvudskyssombud på heltid

Milovoj Tabula, 59 år, har jobbat i hamnen 
sedan 1972 och är huvudskyddsombud på 
heltid sedan åtta år. Han sitter i förbundets 
verkställande utskott och är också facklig 
representant i hamnstyrelsen. Milovoj 
är gift och har tre barn. Hans hustru är 
hemmafru vilket innebär att han är ensam 
familjeförsörjare.
 – Säkerhetsreglerna i hamnarna är på 
papperet mycket strikt, säger Milivoj. 
 – Det står till exempel att alla anställda 
alltid måste bära hjälm och andra skydds-
kläder. Tyvärr fungerar det sämre i prak-
tiken med efterlevnaden.
 – Även om det fi nns en tydlig säker-
hetspolicy är det inte alltid lätt att få 
hamnarbetarna att följa regler om att 
använda hjälm, skyddsskor och liknande. 
Teoretiskt skulle jag kunna anmäla an-
ställda som inte använder skyddsutrust-
ning men, de fl esta tar på sig hjälmen när 
jag säger ifrån.
 – Ändå är det idag ett helt annat säker-

MILOVOJ TABULA, ÄR HAMNENS HUVUDSKYDDSOMBUD PÅ HELTID SEDAN 8 ÅR.

MILAN MIZDRAK ÄR KON-
TRAKTSANSTÄLLD SEDAN 
ÅTTA ÅR. HAN VÅGAR INTE 
GÅ MED I FACKET AV RÄDSLA 
FÖR ATT DÅ AVSKEDAS AV 
SIN PRIVATA ARBETSGIVARE.

>
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hetstänkande jämfört med när jag började 
här, anser Milivoj. 
 – På den tiden var det mycket manuellt 
arbete och arbetsplatsolyckorna var betyd-
ligt fl er. Under mina år i hamnen jag upp-
levt fyra-fem olyckor med dödlig utgång. 
 Milovoj Tabula håller i säkerhetsutbild-
ningar och är ledamot i hamnens skydds-
kommitté. Utöver Milovoj fi nns det ytter-
ligare åtta skyddsombud i Rijekas hamn.

Svårt för extringarna

I åtta år har Milan Mizdrak arbetat som 
kontraktsanställd hamnarbetare. 
 – Innan dess arbetade jag som matros i 
Croatian Lines, säger Milan.
 – Jobbet i hamnen passar mig fi nt. Jag 
bor i Rijeka och har ett barn som är tre år 
gammalt.
 Milans månadslön är i genomsnitt 600 
Euro, exklusive övertid.
 – I dessa tider av ekonomisk nedgång 
har det nästan inte varit någon övertid 
alls de senaste månaderna. Idag har vi 
ingen båt inne så det blir inget arbete för 
oss som inte är fastanställda. Det innebär 
att vi inte får någon lön eftersom vi inte 
arbetar på ett kollektivavtal.
 – Dockers’ Union of Croatia har för-
sökt få kollektivavtalet att gälla för icke 
fastanställda, men hittills utan framgång, 
säger Milovoj Tabula.
 – Naturligtvis är det viktigt och önsk-
värt att alla skyddas av grundläggande rät-
tigheter men det är problem med fl era av 
de företag som kommit in här på kontrakt. 

 – Själv vågar jag idag inte gå med i 
facket, då lär jag inte få jobba kvar här, 
befarar Milan.

Facket ses som problem

Kranföraren Marijo Mihovic är fastanställd 
och fackligt organiserad.
 – Från första dagen i hamnen gick jag 
med i facket. Jag har jobbat i hamnen i 24 
år, är gift och har två barn och ett barn-
barn, en fyraårig fl icka.
 – Idag är disciplinen otroligt mycket 
bättre i hamnen än när jag började, anser 
Marijo. 
 – Säkerheten har skärpts upp på ett 
helt annat sätt men naturligtvis borde 
ändå alla använda hjälm. Min månadslön 
som kranförare är 700 Euro. 
 – Situationen är svår för de som inte är 
fastanställda, fortsätter Marijo. 
 – Utan tvekan borde de ha samma rät-
tigheter som vi som är fastanställda. Men 
fortfarande betraktas fackliga organisatio-
ner som ett problem av många kroatiska 
arbetsgivare.
 – Min dotter som arbetar på ett hotell 
har exempelvis förbjudits att organisera 
sig fackligt. Det är en vanlig inställning 
hos många privata arbetsgivare som gör 
att anställda på en arbetsplats kanske inte 
vågar organisera sig utan är rädda. Däre-
mot är min hustru som är sjuksköterska 
medlem i sjuksköterskefacket, säger 
Marijo Mihovic innan han klättrar upp 
i kranen igen.
Text & foto: Worldreport

FAKTA Kroatien
Kroatien förklarade sig självständigt från Jugosla-
vien 1991. I samband med detta utbröt ett blodigt 
inbördeskrig mellan fl era av republikerna i forna 
Jugoslavien. Kriget varade i fem år. Republiken 
Kroatien har idag ungefär 4,5 miljoner invånare 
och är ett stort turistmål. Landet har ansökt om 
medlemskap i EU. Landets tredje största stad 
Rijeka är den viktigaste hamn- och sjöfartsstaden.
Stora planer fi nns på att bygga ut och modernisera
hamnen i Rijeka. Målsättningen är att hamnen 
ska utvecklas till den största containerhamnen i 
regionen och bli en viktig länk mellan Central-
europa och Fjärran Östern. En ny containertermi-
nal planeras klar till 2014 och fl era pirar förlängs. 
Hamnen ligger idag mitt i stan men kommer 
delvis att fl yttas ut. Zeljko Ecavi, biträdande vd i 
hamnbolaget framhåller att det är stora fördelar att
använda Rijekas hamn. En resa från Rijeka till 
Fjärran Östern tar 25 dagar, eller fl era dagar snabb-
are än från de fl esta andra europeiska hamnar.

MARIJO MIHOVIC, KRANFÖRARE SEDAN 24 ÅR I HAMNEN.

TROTS ATT DET ÄR ETT KRAV UNDVIKER MÅNGA
HAMNARBETARE ATT ANVÄNDA SKYDDSHJÄLM.

ZELJKO ECAVI, 
VICE VD I RIJEKAS 
HAMNBOLAG.
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PROFILEN VICTORIA KESSELPROFILEN VICTORIA KESSEL

 ”
Man kanske tror att alla här i Halmstad gillar Tylösand

och gärna hänger där, men för mig är det på fel sida Nissan. 

Tylösand är galet på sommaren och alldeles för hippt för min 

smak. Jag har väl badat där högst tre gånger i hela livet. Nej,

då är det mycket mysigare söder om stan. Lugnt och vackert.
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>>Victoria tillhör den sortens per-
soner som med okonstlad nyfi -

kenhet, en smula rastlöshet och ett säll-
synt glatt humör tar vara på livet oupp-
hörligen. Hon kan knappt minnas när 
hon var sur eller arg själv senast. Lite irri-
terad kan hon sträcka sig till att erkänna 
att hon kan bli. Och inte är hon undfallen 
eller försöker vara till lags heller. Glad, 
påhittig, säger vad hon tycker och, som 
hon själv misstänker, kanske lite för pigg 
för omgivningen ibland.
 – I skolan gick det ju sådär för jag or-
kade inte sitta still värst länge. Lärarna 
tyckte jag var jobbig och det var egentli-
gen bara på gympan och i slöjden som jag 
tyckte att det var riktigt roligt, erkänner 
hon. Och på den vägen är det fortfarande. 
Hon har inte satsat på någon teoretisk 
eller akademisk utbildning, även om det 
funnits tankar på barnpsykologutbild-

ning. Istället har hon ett liv fyllt av aktivi-
teter och verksamhet med jobb, familj, 
fritidsintressen och syssel och pyssel 
hemmavid. Sin samlarmani har hon på 
senare tid börjat få lite bukt med och 
börjat rensa vind, källare och förråd och 
skänkt bort ansenliga mängder möbler, 
kläder och prylar till Röds Korset och 
Amnesty International.

Tylösand för hippt

Victoria Kessel växte upp vid havet i 
Påarp strax söder om Halmstad. Det har 
präglat henne och hon och familjen när 
en dröm om att få råd att fl ytta tillbaka till 
det pittoreska kustsamhället. 
 – Man kanske tror att alla här i Halm-
stad gillar Tylösand och gärna hänger 
där, men för mig är det på fel sida Nissan. 
Tylösand är galet på sommaren och all-
deles för hippt för min smak. Jag har väl 

badat där högst tre gånger i hela livet. 
Nej, då är det mycket mysigare söder om 
stan. Lugnt och vackert. 
 Hennes dröm är att innan hon fyller 40 
år ska ha köpt tomt och byggt ett hus här 
vid havet alldeles själv. 
 – Jajamen, det ska bli av. Och när jag 
säger det, då blir det så, slår hon fast utan 
att tveka. Hur huset ska se ut har hon 
klart för sig inne i huvudet, och klart är 
att där ska hon och sambon Ola kunna 
bo resten av livet.

MC-olycka gav insikt

Händig och full av energi har Victorias 
inte svårt att få saker gjorda och ur hän-
derna. Hellre än att läsa en bok snickrar 
hon ihop en lekstuga till pojkarna till ex-
empel. Att fånga dagen är hennes motto. 
En tragisk händelse när hon var 15 år gav 
henne just den insikten. 

Victoria
har slutat drömma 
    – hon ser till   
 att göra det istället

”Jag är glad jämt. Tycker det är onödigt många 
griniga och mycket surande överallt. Möter jag 
någon som är sur står jag kvar och ler tills de har 
slutat sura. Det brukar fungera.” Regnet strilar 
ner över hamnen i Halmstad. Det är ”lucka på” 
över lastrummet där Victoria Kessel och hennes 
hamnarbetarkamrater jobbar med plåtrullar idag. 
”Hoppas det inte blir långvarigt”, pustar hon nyss 
inkommen i personalmatsalen och slår sig ner vid 
ett bord. Leende fortsätter hon: ”Dels är det råkigt 
att gå sysslolös och dels är det första semester-
veckan för fl era av kompisarna här i hamnen.”

>
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FAKTA Victoria Kessel
Ålder: 29 år
Familj: Sambon Ola och sönerna Max 5 och 
Texas 3 år, katterna Bella, Maja och Manson 
samt nioåriga kaninen Drutten.
Bor: I Eldsberga, 1,5 mil söder om Halmstad. 
Aktuell: Hamnarbetare i Halmstad sedan åtta 
år, först som bilförare, nu med alla typer av jobb 
inklusive hjullastare-, truck- och krankörning. 
Fritid: ”Jag har precis börjat spela squash, det 
är riktigt kul och givande. Springer gärna i sko-
gen också, men det är ju inte så socialt. Jag vill 
egentligen att det ska hända grejer och att vara 
med barnen när kör motorcross på åkrar och 
vägar, och med pulka bakefter på vintern är 
också kul. Annars är jag en fi xare som har svårt 
att vara sysslolös.” 
Blir glad av: ”Det mesta faktiskt! Jag är nästan 
alltid glad. Det fi nns ju alltid något positivt med 
allt, så det är bara synd och tråkigt med allt 
klagande av folk som gräver ner sig. Jag tror att 
mitt sätt att vara smittar av sig. Möter jag någon 
som är sur tänker jag att nu står jag här tills de 
ändrar sig. Livet är kort för att sura bort.”
Blir förbaskad på: ”Det var så länge sedan, 
så det kommer jag inte ihåg.”
Musik: ”Just nu lyssnar jag på Melissa Horn, 
hon är bra och har tankeväckande texter.”
Läser: ”Alldeles för litet. Det blir mest 
Fyndtorget i Hallands Posten på morgonen, men 
jag ska försöka läsa en bok i sommar. Jag läste 
The Secret, en livsfi losofi sk bok om hur man blir 
lycklig, den tycker jag att alla borde läsa.” 
Tittar på: ”TV4 nyheterna.”
Värderar: ”Att må bra. Hur man gör spelar 
ingen roll, bara att man faktiskt är lycklig, och 
det är inte nödvändigtvis tack vare pengar eller 
berömmelse. För mig innebär det att ha många 
fi na vänner, en varm och nära relation med 
familj och släktingar och ta tid för sina egna 
behov. Göra saker som man inte brukar göra 
varje dag, gå på bio med en kompis till exem-
pel. Det behöver inte vara så märkvärdigt.” 
Saknar: ”Inget. Och skulle det vara något ser 
jag till att få det.”
Motto: ”Fånga dagen. Flyger ögonblicket förbi 
fånga det. På så vis har jag sällan tråkigt.”

 ”
… och 
så blir 

det många 
skratt efter-
som humor 
är något 
som hamn-
arbetare har 
gott om, de 
fl esta här har 
mycket lätt 
för att prata 
och disku tera
och få till 
det på roliga 
sätt.

”ATT ARBETA UTOMHUS ÅRET RUNT
ÄR EN AV DE STORA FÖRDELARNA 
MED ATT VARA HAMNARBETARE”,

TYCKER VICTORIA KESSEL.



Hamnarbetaren 2.2010 31

 – Det var då Daniel, en kompis, körde 
ihjäl sig på motorcykel. Det tog mig väl-
digt hårt. Det blev liksom känslomässigt 
kaos. Det var ju 15 år sedan, men känns 
nästan som igår. Sedan dess tänker jag att 
man aldrig ska ta något för givet. Fan, det 
kan ju hända att man går till jobbet och så 
kommer man inte hem. Eller som min 
kompis föräldrahem som brann upp en 
natt i vintras. Inget gick att rädda, allt är 
borta. Det var då jag slutade att samla på 
saker och det var en befrielse!

Med pappa i trucken

Att skjuta saker framför sig, så att det blir 
för sent är således inte Victorias livsfi lo-
sofi . Tvärtom. Det fi nns både kloka och 
galna projekt på hennes meritlista. Att 
göra listor är dock inte hennes melodi 
heller, känns något viktigt och roligt gör 
hon det med detsamma istället. Till stöd 
har hon inte minst sina tre syskon som i 
stort sett har samma driv som hon själv. 
 – Det kommer nog från pappa, även 
om han själv skulle säga något annat. Han 
försöker bromsa oss när han tycker att vi 

är ute på för riskfyllda äventyr, som nu 
senast när vi försökte köpa ett riktigt 
ruckelhus för att rusta upp, skrattar hon.
Pappa, Ken-Bill Ledel, träffar hon varje 
dag. Han var hamnarbetare i många år, 
och är nu förman i hamnen. Det var i 
hans truck vid Grenåfärjan i början av 
1980-talet lilla dottern fi ck sina första in-
tryck av hamnen.
 – Det var jättespännand tyckte jag då, 
men egentligen aldrig under uppväxten 
ens refl ekterade övar att jag skulle kunna 
jobba med. Jag trodde nog inte tjejer fi ck 
ens. 

Gubbsnacket struntade hon i

Så Victoria hann avverka några år i olika 
servicejobb innan hon sökte sig till ham-
nen som extra bilförare. Det dröjde inte 
många månader innan man så sökte fast 
personal och Victoria var en av dem som 
fi ck jobb. En annan var Fia, en tjej i sam-
ma ålder som blivit hennes bästa arbets-
kamrat.
 – Hon är sjuk den här veckan. Vi 
brukar ju sitta tillsammans vid fi kat och 

lunchen och prata och så, så jag saknar 
henne väldigt mycket nu. 
När Victoria, Fia och även ett par andra 
tjejer började jobba i hamnen fi ck de höra 
lite gliringar, framför allt från de äldsta 
gubbarna.
 – ”Va fan gör de här?”, ”Det där fi xar 
de inte”, o s v fi ck man höra. Men faktum 
är att sådant rör inte mig i ryggen, jag 
bara väntar ut dem tills de gått i pension 
och nu är man en i gänget, konstaterar 
hon glatt.

Bäst att få vara ute

Det hon uppskattar allra mest med hamn-
arbetarjobbet är att få vara ute i frisk luften.
 – Även på vintern, påpekar hon. 
Annars hade man kanske inte gett sig ut 
ens de regniga och blåsiga vinterdagarna. 
Sedan är ju jobbet också varierande, det 
är inte truckköra varje dag. Och så blir 
det många skratt eftersom humor är 
något som hamnarbetare har gott om, de 
fl esta här har mycket lätt för att prata och 
diskutera och få till det på roliga sätt.
 Något som Victoria saknar i hamnen är 

>
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positiv feedback från företagsledningen. 
De gånger hon och arbetskamraterna fått 
beröm för sitt jobb kan lätt räknas på en 
handens fi ngrar.
 – Stämningen här kan inte med en bästa 
vilja i världen beskriva som särskilt bra 
längre. Det har blivit vi och dom. Och 
dessutom är inte ens ”vi” helt och hållet 
vi längre. Jag lider med Roger (Johansson 
fackavdelningsordförande, reds. anm), 
som sitter och ska försöka få någon reda 
på alltihopa.
På tal om facket får Victoria något lite 
skuldmedvetet i blicken. 
 – Jag är egentligen alldeles för lite en-
gagerad Jag skulle vilja vara mer delaktig, 
men känner att jag kan för lite än. Men 
det skulle behövas nu när många verkar 
vara så uppgivna.

Ingen röst på moderaterna

Uppgivenhet tycker hon också är en ut-
bredd ”sjukdom” bland invånarna i Sveri-
ge och till och med på de fl esta ställen i 
världen. 
 – Jag kan till viss del förstå det, efter-
som vi tvångsmatas av ett enormt infor-
mationsfl öde om hur man ska vara och 
bete sig för att fi nna lyckan och vara värd 
något. Det som presenteras går dock inte 
att leva upp till och är heller inte sant. 
Resultat blir att allt fl er måste proppa i sig 
antidepressiva mediciner och det är ju 
bara ett sätt att komma åt symptomen, 
inte orsaken, kritiserar hon.
 – I valet i höst tänker hon rösta på det 
parti som bäst visar hur vi ska ta hand om 
de gamla och barnen. 
 – Jag tycker att barnen ska få en bra 
start i livet och att de gamla ska få ett vär-
digt slut. Och så mycket vet jag i alla fall 
redan att med den inställningen kommer 
jag inte att rösta på moderaterna.
Text & foto: Mikael Ödesjö

VICTORIA om …
… att gå i skolan: ”Jag var ju inget geni. Jag tror lärarna tyckte att att jag var jobbig. Jag 
hade så mycket känslor som skulle ut hela tiden och jag ville ha mycket ville ha uppmärksam-
het, hade svårt sitta still och svårt att läsa och koncentrera mig och det har jag fortfarande.”
… att byta jobb: ”Jag tänkte ett tag på att bli barnpsykolog, men jag börjar ge upp den 
drömmen nu. Det fi nns i alla fall så mycket barn och ungdomar som har det svårt att det 
skulle kännas väldigt meningsfullt och jag tror att jag skulle passa bra i den yrkesrollen. 
Man skulle ju kunna tänka sig att vara fosterfamilj, men det är också ett enormt ansvar, 
ett åtagande som man måste fullfälja under lång tid, så där är jag ännu inte.” 
… att vara skilsmässobarn: ”Mamma och pappa separerade när jag fyra år. Jag blev ett 
varannanhelgsbarn som åkte fram och tillbaka och jag tyckte inte alls om det, så när jag fi ck 
egna barn lovade jag mig själv att de aldrig ska behöva uppleva det.”
… att jobba med kroppen: ”Det gillar jag och jag klarar det mesta som vem som helst för-
väntas orka med här i hamnen. M;en sedan är ju yrket slitigt också, och efter att ha kört på 
en räls när jag lastade snö med hjullastaren i vintras har jag fått en nackskada som spökar, 
men det ska den inte få göra länge till, det har jag bestämt.”

 ”
Jag tycker att barnen ska få 
en bra start i livet och att de 

gamla ska få ett värdigt slut. Och så 
mycket vet jag i alla fall redan att 
med den inställningen kommer jag 
inte att rösta på moderaterna.
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