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[ea 1ä ju3.å 1]S8 brå*erad.e en herimagjon& bomb å l,{ä.]"ni, hamn. Sonben rrar

anbragd. utanpå sltrovet på fartyget Åma1ti:*ae d.år engel*ka etrejkhryt*re
var ftirlagd.a.

Åttentatet lrx:: gått til"t hj-e*orl"en .som 'r"&eal.thea-händelse§,tt oeh d,e tre
ultgm arbatarna scm 1å6 baksm d.åået går -,:.:rder samtr ångerraanet rt.åmalthea-

mi:i.En6ntr.

&r av 4:ualthea.uiännen, d.en d& tjugs*fuig'e byggrr*d.earbetaren Änton l{i}eon,
d.§md"es av hilgsta donstoåen til"L d$dsn.

ånton,tiverletd.e dack *öd,*domen oclr'lg1f - ef,ter att §ranti.ng bild.Bt &ea

första soeiaLd"enokratiska regeringen * frågavs hä,n ur fän6e1set.
.4stt*n lfålsons ].iv iir on åiventyrehieto::ia av oli':a]xligt fo:mat, re&an hä*
kan det nErä:::å.§ att Åntan under r:ågra år ookså ver strtd.sfly6are i den qr-
bild,ad.e §ovjetstaten.
Saa ä$ nars l;*maer "åmtorr §ål"aon til]. HeSlstavik för att näru*ra vid. ayd.

68te år*a6te, Ila:r komper då att berätta li'b* om eitt härd.eJ"serike l"iy.
Ånton l{l}.s.;::6 som å!. i'§d"d. t8S?, fu st: ålr de mest introssa^nta nu Lerlanile

peasoalågheter:ra I §v"*rige, lkn g+r med. rii.tta ekäI ftir att kallas en
levand"* legend..

-H3

F§. Å$tos j{ils;*.: :"ip fir,xs d.*kleme,n"aerat i såväj. "b$*ker som fllm.
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-ffmds ffiw w@rm/;*
Sättre ur:n
--{**.'-'5g&

§*t tege3"b*;k i räs*aa §veeåge ii6:en ae en gaumaS" ieedersx*rt m*å ett
Låittriirlåg$ *emper&.ment* Yå& brr:k*t ar.hsta*e ert erig:inerl &&a, so!ä
på gru&å a,v sin ål*.er å:ate erhsil kägeta tåartin. ltan *nsfu nri doet<
1iöra rätt t:åirför och r:te6u.d.e en dag äpp tå31 hrtrkete *6arä, 

"ärrrafölJande d.1a.i*6 ut*pan:t e5.ga

-Saii. rriil dr:.?
*J*g: siLl tra ! äre uer å tj-mnesä"
r§af du talat aed^ förraltarn?
.rJae gl:nåa.
.Va,å sa håä?
.r$e^ti sa a*t jag itrte fåck på,ök**
*llarfåir komaer dtr kit då?
*rtsr ia€ tro&åe dct var båittre at* t*la roeå själ.va huvu't iin meå
,iirrd&tl.

ry "t iindå är åmne på *egelhruk, ?rär ksrnaer en tåL1 frå,n sa.,nrap måljö"

::

m§,= g§ g**årIg*å-*xå*åg§

På att tegel.bruk å §kåne ledes ar?:stet &v ey: tegelmästarep ocm had.e
fllL vana att på, a1la fre,mst6l"rnings.r frå:l a.rbci*apar*em åvarag d.etqitår tnte I av*alet' fegelruä*'larcn är. **kså anåå så rle* räakcr fil1
oeh blir ilvern }§ya vark{yg }:^a avb*tarne enåx.t att eshåå}.s,. &r an
arbetarne går en *a6: til1 tegelm&**az.en aeil ber att få qftt hjuL tr.lL
å.ån kärran Det gamla hari.e btårråt så e}åtet at* det knx.ppast glck :nnt.
i F,an J*g få etä ngt* kärrhjulu t*ge3"måÅat*rm?

* IVit hii.rrlrjtråi Vad sr det fiir fel med" d,e* gam3e. Så?
* $et går ånte ru&tn

- $*.t etfu inte å avtalet att fo.julea ske gå rten*.

$in T i änåå äi:r in::.e på ar*a}*f,x*åg*r* hålr k*mmer er, §ånxl håstoria
#rån läallstaeåkn

dvå 6s har våd, olika tååLfäll"en (senast vid. pappere korgreeo) krert
a,tt d.*t nya löncavhaLe* elw"l"-T, g:å{.äåa re'truaktå*t- r*å* *,*t d,atum e.et
gu"nnla av'i",al"et iöpt ut.
l*r har vi fått ovåin**t stlid fSr d.errria prinripn
I ea iaterrju å 3{#rrte}Je få&riång den 4 ja.nuär§. eåig*r #öran Lund.ln;* För sår åe3. är d,et sgäivk3mrt åt* d*n å*a11 aätåä fr&m oslr ned. års-
,, skiftet, Oet var Ju d.å acrtal*t gåek ut.
I$r g{ål}de $ra förstås* d.et*s i.nte }r:nea'rta}et ut*n frågan om d.e riya
påpp*rsFris*rna, men är *,*t för m;rck** ati b*ppao på ätt såätrft*, pl*.n-
c:iper uoa 6åil}er för kapåtalfot*rn*E o*kaå" ska 6*i.trta fsr arbetarna"
äka;atid.an får ge strär6t,

(m två 6rme latel;or"ierna i:i.r htlm*ade ur Tcrrrald
§umcr, utgiven på Foi,ket å BåLd.s för1ag "t945),

l'ai:}h*ms h*k Facklåg
* Flag*r *
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I ea liten e*rie eiqa}3. vl bel}rsa pappersittåuetriårbetarna"s roll iuon d.ea

sven,akå. Litteratrmen * d.*J.s skönl.itt*råirt, de].s dokumentärt. §eriea gör
inSE soa helst anspråk p&. att nae'a full.stålndig:, utau Ekall men ses sora en

introd,uktion **m förho*pnångsrJ.s Led.e:r tåäI råd*re }äsning.
Stirst ksn konsteteras att 'uland. 

XrapFerserbetarna är det {?ämst maasaLndust*
råne trbetare soar akil"dra*r litterärt. dnrerhuvud.teget åir &et tl.ook mycket

spareeet son p§,ppersilr4.ustr{n återfi:rxs inon Lltteratunen. I j&iufiirelee
ned två aårbesliiktad"e onråd.eR s*m ok+gen och träind.ustrin (fr f a eåg,rrer-

ken) har p,appers* *ch nassal"nd"ustni-n rönt förvåu*and.enåtrt trite intresee
bland., författama.
PrQNfiiREr{

ferti$ Koch (tsSä*1940) råiknae ssm äR sv d"e sllra f6rsta arbeternkiLd,rarrra.
Åv ltrgr Lo-Jahartsson har lfartin Koch beteckna.ts so& e$ ev erheterd.iktningeas
två nlgrånC.s tolpart' { å<ln and"re'ra.r Gastav Ead.errrind,-Sriks aon ).
1913 utksam K+clt.qe& rcmaaenrtfj,csffierd.alentt, en storartaå skilcLriug ev surds-
vaLleatreJken i8?9. Sundsvalleetrejken ?åå'ea an åe tlåigaste etörre stre;-
kerna'å la:rde* ach kcm att få en stur be*yd.etae i ka.rnpen för ftireningsr6tten.
f Tiulerdalen fårins, vizd. ja6 ku:tnat får:n+u d.en färeta ekönlitterålra beskrLv-
a:irgen arr arbetsprfis*&seä i en *ulfåtfabråk.
§å håirr beskrlrrer Å{rrtin 3.:c*h mste'i: n*d. suIf,åtfabrikenr

l'liAtr m*ra river e?.d. på *a ganinal e?'&v*lstiuka *ch s.ei::tr*r anaiktet nat 1å6an,
känner man hr.:.r ået stå*ker teil å näeax, **ä offi ras:: få,tt ån en stass&. eynåfå.r,
atrlpåa tyek.* se;ära* ssJurå{lä o*!r :riåg;"ar att släpp& när å lurgorna d.en oi;ickar'
futå l${ten - s& etå.r man aå aeså ri.rsrandc figoa e*k kåpp*r ef,ter ä,ä,laar tllls
luften åt** bLt:råt ren frtin eva1re3"*yr3,ågh*t*n"
Sctteiär åen etändåga ata*sfåtren vi.å St*rfors errSfåtfabrtk. Ien klinne på
fler*.kilometers arretåsd".
I{åir man går *är d"ag rrt oeh r3-a4i ån, n'.lånar!. efter må.*ad., år efter fur då vrånJer
man eå6 nid. d.en, Iftrge irgenjiSr Hnnd.enberg, kallad. smartneea, pårtår, att åea
luf,teq åir mg&l,ra häLe*a" §v*ve}ånga &x- hr* föx. brriste*"
§n*rtiieae Bluffar ofiirfärfi.t. Fsrea,mlirlt*ne äSå*bck talar ett annat språk.
§navels#ru'1i6h*t,;äe Ln** bra f$r brijst**"ä
Ifirefter f$i"Jer *lt d,etaåjerad. skåådring arr su3.fi.*asassati[]rrerkningen,
Fsrekdlrten f6r rörfiå&e&a Stcsfors sui"f,åtfq,hråk är d.en numer ned.Lagdå Hr&n-
fors sulfitfabråk t hJärtat ar Åde.Io-::s

I en intertju i Saålaud.s F*lkbteå, inftjr utgåtrrixgen av tåumerda].enl f,ör-
kL&:r'*f !åartin Kceh li.te au bakgrund,en tål"L ro&a,$e&r rtJag oöker nisa arsaken
tiLl det håstoriskt nödlriånd"Lgu, utå att arbetarrsr*]"uen å Sneri6e bliråt
eocialistiskor?
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fffii§A får -fli alltfåi;r *ft* hsra av

vfu:a erbetskalär*ter a*t fs*ieet bcråe

'rsop&, r*nt fra,:afijr eä*a <1'örrre iru:srt

rusn bryr nig oru varJ. scm händ.er utan-

för sårt tenås gräheer,

Inget kan do*k ?&rä, fter felaktågt"
Bt våirld, i fiirtryek o*ir *fredu är en
krutdirxk, scn h.ot*.s' att mär soä irelat
kasta;at aåiaekl"igireten å et* f$r&*
eLan4"e krig, $å kameer situatåon*n att
i hsgeta gra*. bertira 0§s 1 ffiB& * åå
kari d.et nara för ee;:t *tt vak::å"
tikgi}ttghet osh pa.eefrråtet f6r *ss
näruai-e kriget3 d.äxför ååa*e ri e::gm*

§esa oås i des*a frfu*r*
I ejåi.lva verket bcrde e*t såårekilt
ansv&r vila på aBä Bv'*llsker -"om hsf't'
förmånelr att stå u*einfijr kri6:et* fa*
sor i mer än hund.:'e år*

Oeuoa uppr*;:et åtilr breårråtå vålI trå

rikta er lrppmä.rks*^ruh*? på *.ete f8r
n*irvaranåee störete, hv***+t rnot aåex

intexr:rati*n*11a follcvä*t*xL * *ämi"ig*n

$o^trjet* aekupa'bicn e="' e** litet
atl§.anefritå grarrnlanå*

§et afg:lranske foi.k*t eir "rärået 413*

stdd. i ka.mpen för att åtem.pPrät*a

sitt lavrås ::a.tåorl-ei.l.a obseoc:ld.e"

ilsrffiI{årrcffEtlÅ §r},sfr.ffir§§/Åvå 68.

.$it:p#,#*t,fo;ätmrs #{'§d#

ffiffiffiffiffiffiffiwffiffiffi

{.14r,';-7 r.ler:i:rnb,;r i ii?t o*ir"r-:p*lat.!* +tr,vietisk* tr'--tppel
li i-5i hr r i*; ;.ai;. Å(;!iie**i,r ;rc,: t: ir e r t*ria n tlex* bara f crt§atf
luul.r irt,t:*riifie.fl:-rr. i)'f r1:r t.;ä: ri;iljr:ilct afghaner l+v*r nr-l

+c:ir-t iir,'irti:'rg;li'!ili ar:nleridernä cci'i hurrirai.usor]teis män-
r-ri:li<cr', rirrir,, xr.rii'r;-rt.;i' ai.ti': !:nrrr. lrar LJÖiiat,t, Men sarnt!digt
.:riirei r':-'roisi.rifi.iei ,Jch tiora d*lar i')',/ lÅfähätlistan kontroi-
ierzr i|i';e lårgi'a e'; il§l1 årivjeiiska cci;.uretion;rriEkt*n
C,-i r .::;=:; i, ,iir:f l, *.ä i:5r,r111r,1'.;1'g

tler ir,:;frioisekri;1 rcrn riet ;ii"glu:rr*i.r* fciket nu ior giilier
riiiter, tlii fiihet oqh abercena* ior ciet egta iandet, tlen
gäller +*mtidigt allc ontjr0 länrlers riitt tili rrihet cch fred.
Dårför anQåi ci*t afghanska f*ikei.u kamp; *ckså oss. Orn
inte §ovjr;tunir-)n6ns {örsök ätt ttnciorkllva ett fettlgt, fred-
ligt ccl ellterislriti ilrenniand on:intetgÖrs, ksmr'ler ott
cdesdi;4ei: exf-:rr:pel atl *täriuilr&e för atla sfiå nationet'

Då;^för' mfi*tir riv*rige vina *n al<tiv internatianeil solida-
ritet i laiiet Åfgfiäfr!$ttin. fiet hsncliar errn de grr"indiåggan-
de ;rr,inciper;:a f*r fr'ed cch satnlevnarj. Vårt stÖd måsts
rara cir*kt. De afghener soni hä-ci behover vår hiålp idag
är den civllbe lail-ring scr,'r stärrdigt utsåtts för flygantell
cch reJ.:rr:ssalier uch d§ ?'rrnn fsrtsåi{-er itarnpen inne i lam-
rJ*t. inqen flyktinghjäip når för närvalanse deses männi-
sknr, *e i:eilävei lill<r.:ri:edei, förhandrrraterisi ech rnedi-
cinsir vi*i'c, i'i:eir rr[k.6å tiiål Qch *ridr.l förnödeniteter.
Cr:ks{: rri-r';;i insits,*lr kar: l*ide rt:å*gaiiv.

ilelr rilsarnIinf; s*t"ii Itij sialiäts i Sveriqe syftar tili att
r.\tt;l.f e t!i'*-crrt:ii,,:i rrch ärr'ldfir fei!'rii{ienhetel av iclse^militår
iråtiri iii! ile t:-i'ghc*er :*arn ianfr.et $o!il intf k"an t'råg av nå-
p<:r'r i.:linaniiii r ?,iitlp,

Åflili::rrie l"ri*s ii;r-rrp i'ål in'ro plö*lrnat. §toil §venska
hi giai:it:,1* n',r jä | pq, n ! Vi u F i;nr ana t" e nsk ilt-\e cch organise-
iii:*ei rii. g0 *:r1t iri.lråij, st;;rt +:li*r !itet, tiil

SverrsÅra dfEhanfst*n?tid,lp** pg ä4 34 04'8
Veteäätän 9,1\6 5$ $tockholm'

Tora Ahrarhemros*rr
16$ie ffFi'{t Åh!ätr&m
F{sss /Å§fr*eie*orr
rd§l* Sejerot
Hsn? Sliks?&dt
§igrid Combilehem
Elrbe Csrlsron
tega S*nf*leson
Sven Ss$blenc
f{lie Elvandes
S*en F*gerharg
B*gn*r {åottferh
Lärs 6r,rstäfscen

!-rr: t1!,li *et*n
,ir.:t-rn*r l"lart.liltg
{iur*:tr i'i*cksclrer
rl*lSa !-.i*nr*he*
GFr;.rrt !^t*li*h+rrq
§ixteft F:åilpåin1.t
i..er* Hj,Srne
Ft;ikc itel<ecri!il
F f-l Jemi{*
*ust Kcesle
Ti:rnas Liifgtrör*
!-i*:] Psqrit'i$+ti
J+.* irtyrclnl

Å.rao fiuth
f,,lnttr Fiying
&ä §atterring
*Sran Sonrrevl
!l*nrrcin0 Siten
Jarr St*lpå
!*giner §tröm
ft!rgitta Trotrl6
G!9a tlJästberg
Per tICästberg
f$ordal Åkerman
$enqt Östa

1l::a*riir:11{:ri {iril:rnrsrrill: :rv 5?s:1ska ÅfqIa;riste*tc}ft'}mitt6!-: scm
r:ci*!s i:.1'i.a;;,tt §:'J örri-r',.åral 'lcr irihr:I:r av läkr.meC*l och sndra får-
niidrli'retr:r. illeiia kcr:rn;er jlti tix* i :ia*-:råd m':d svenska ea!.-
krir']irlr-rä. Aftirrni:i::nlicii,'rrit1:6'rt iir i:;n svensk, {riviilig partipoli-
iii.,kt ,jtj'rflfl(xij C,ri-i.niraiir,'n t-,r,trj :;,,rfig tst1 i $verige iierka för stöd
ilt r;r:i :tfg!':+n:ii:-r iriiltct i ;r.r*lr i<a..ni: fr;l -+jrlvstär:dighet.

i*li; inlir:6+n iiortrn*t ätt #rellikas av itr.:ittotiserade revisorer
.i:cil rL:ii*vis;rs i I.,nrfi rnltrlJilt i:iritt"lrift "rlfgh4ni$tån-nYtt"-

1i,$iir1"!iilitlå r-${rd*J kfta:-lariBt' at-t" qä cavkort.ät xlil ändfii'flålet.



HEJ UNEDOMMAR

Uet ni att LB ach Reso har ett gemensamt måt när det gä1ler

ex unga. 0m ni skaLl ut och rEBBoskaffa L0:s ungdomsresekort.

Är ni öuer 26 år eå qiir Er inte besvär,då är ni för
gamml a.

Ta ett pasekort onh gå upp til-1 fackexp. så srdnar vi
resten.

R LJesterlund
Ungd. Ensv.

G*msr3m sasrac?:et* m*{11 ffitmctraisr. erlhiL?"i';,r* l$yeket fdiffirÅclu:åiga hi}j*fryr!**r
på t&g, esor,rrån Sveriie tiL]. dLa fJ+s{a $ffiilTe .rrt#r i ffirn*pa,
tr:r, §ift:e3eh3lr-r*Fercis "i.yrL 6{}ff :*- ler"

fieet:ä,mt ir*r civc*r IfYl.&'J',*r"r'f;'*t.t im,wetnm,,t*re perime;{tra.su r*fomff*rp# scdff-

v skä$,scesr,r. §telr olitid" msai tr?tr§# fäs s*fuyr,drex *"rn sf*#8.f,f.rrr;u m&g'wa, si€f r:eJJ&

1ryryTyr*re'*ns*-fsl**- * * @ sa ffi ffirs ms& ffi.s M Be .*

i I i r" ;:. il-r 
'- i:, i

ond. pris ?.S7#r-
ord. pris d.&$§:*
ord. grråt $6§:*

ord. pri§ ?"n40:*
ord, flrts 4.S{+S:*
$rd. pris 6.44&r*

..! i 
' i. .l "ri ,r

t ' rt; *. -,., ,.- :Å.
, ,, , _ ::: i 1ii rr 1,,i,

L lr\i'',:,; y2'l : ..:,t.i::.

Gamla människor är

§ura är de mEd ' om

De har hemskt svårt

,t. ' tr r.l : i.rr".i , ',r,: 
" *.1.1'llr i ..:.1'.l :.i1.

gan6ka elaka särskilt rntrt Yngre,

de inte får sin vilja igenBm.

fitt äcceptern att någrn VnBle

* rrtl4 M

YWxNtr:
ffitr§.§ffm.'

kan veta li"ka mYcket §trm de.

FoIf Lrjeeterlund
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Ni yet vä1 att det fånn§ Bn träninpaoverall att kiipn på

ffrrå*et fiSr 150 kr. tlm ni ui11 e3lppr rlen mls*prydande

v teXten p& f,yggen r som nl betal at..S 'l kr f fir, så f innn rlen

i hendeln fiir 119 kr.

Sådan är kapttalisteniätstrk tir den armEs 16rr

ftmIf lrJecterlund

Ja$ tyaker att §ocåaldenokraterna skull"e ha prutat
hetyåLigt merå på fllrsvaruutgifterna * sitt 'budget*
g'ti:'s lag,
$at år ånte aLls'säk*rt att vårt försr,'e.r iir tiLl.
fffr att värna vår neutralitet o,ch tkyd.å*, v&,ra €:rän-
6*fr
Fet karrske inte år någon pttro f iend"e, fiirsvaretv-
trårn& t&lnker på, när,d.e talar on, niiåvänrligheten ev
e'bt etarkt försvar.
Ex*mpel finns mångar Spanien, Grokland", Chll*, Polenn
Sarkiet. ets" et* t
flppvioning:6n ev §v*ri6es f$rsvor, med krigsdane ooh
stridstjät, y*,r se"å skräxrnande å* den ryeka $*båten
I BSekinge*kåirgården.
å,tt rrågon kan känne trygghet. f$r att clgsaa fignrrer
v*ktar vår'a gr§,nser, har ;ag'svårt att fiirst§..

H. Janssoä



HEJ MEDLEM

Nu ekaIl jag hjuda p& f'firsäkririgainformatinn"

Jag hoppas att du har fått nrdnlng på ditt avdrag i

banken ffir ffircäkringarna. Flätt helnpp nm du skall

ha uvdrag rch I orn du sksj-l ha dei"

JcQ tror att ui har hiirjat flå ordnlng på våra lietor.

Jag tar ändå r'isken att rekIEmErs för uår kollektlva

ffirsäkring-

Um din f ru, i'n*n el1er painbi: saknar Gruppliv- sch

Fritidsförräkr5.ng i'ijr alycksfatl rch du tycker att hun/han

är värd 14.50kr/månad så har du miijlighet att analuta

henne/hnnorn tilI din ifirsäkring"

Den är brft, r"råga någnn arbetskamrat sfim haf t nytta au den *

0m du her nåEra funderlngar frm ffireäkringer aå kan du vända

dig tii.l miq på avd.exp.,l'1åndagar oeh Tarsdagar 1,+.00-1?.00

elLer på IeL..2149fr "

Det jag inte vei cn f fi::eäkrlngar, riet 'tar Jag rada på.
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flfir detta qä]iar inte
f iireäkringen, andaat

d*n *11;*åånnm rsstrfitten
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Eti r dEt du ack så " :frt
i"led häilsn Lng&Jd# Hurt
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Wr*Ioqffib"g-



{w{wsw# {eÅ
sverlges rad.io lfYs nyhetsförr:ied.1i*g är ren moåeratpropaga.nd.a.

Objektivitet i trcommentare:, *ch f,rarnstälLning får inie i"aä*iro***
om denna objektivltet ekul-1e innebära att *::betamör*lselx ställesi en fiirnånlig d.ager,
fjuvar, mördsrp, flfflare oeh förskångrare är d.et tilL&tet att
ömma föru mem fan tar åen som f,srsvarar arhetarna ej.ler arbetar-
na§ represemtanter o*h organåsationer"
Det fi"nns i:.ndantag från åer:na regei ech ået iår o*r arbetarna ärmotståndare tillen sorial-iståek regim, *L1"er senom ei"tt a6:eranc.e
kan stäl}a, socåali.smen i en obehaglig dager. c.å lcan *uu s{älLn
si"g på arbetarnas såd.a! men end.a.st då.
vi har händelserna i. Faren *eh rurkåct som typiska. aktuei.la exem-peI när det gä11er nyhetsförmedling"
?vå stater i Eur*pa meå inre stridågheter och ett bet3gåand.e yttro
tryckn
§olid.aritet, i Polan var säkert en seriäs röreLse och &tgårderna
mot d.en bör uppmärkea,:mmas" tråLd" mot strejken*e arhetare äoh d.eråon-stranter är någonting som vi inom fa*kföreningsriirelsen b6r re€rgera
mot.
§å har vi å andra sid.an Turkiet, där *n usÅ*stödd, och troligea
ävefr u§A-organiserad mii.itärkupp ä6:t rura, §n mij.itärkupp som rep,äl-teqlt i en klappjakt oeh mord. på faekföreni"ngofol"k svei'hek*, tan-det, fitr terrorreg:im med rnetod"er, §öm får polåns myndi8.heters age-rande att te sig ganska humant,
Hur ka*. det då komnia sig att måmg:a sou ind.ig:l,erat och engageratuttalar gig om förhå,llandens i polen, J.nte ä*s vet mm att *n lruppägt'rwn 1?urkiet, och, ännu raåncire, a** där skulLe råd.a nå6ranispförhå}lan&en, '-- ----a

r övrigt år faekf,örenång*rsrelsen u*ee,tt f,6c" en, e*änd.å6,förfijl._jelgekampanri från d.essa maesmedåas sj"*.e.*
Fal}"et Hasse Eriksson är betecknanci.ef
I{an6 verksamhet blev en följetong i Aktuellt oc}h Ea,ppor* å fLera
ruåndder. 0egentli6h*"ber som am aä begåtte &v en direktör elLerffirbtagare, knappast ski:lre fått en åeclnretsrs utrymme j. en små*
e f,adsbLaska.
Han:var landets störste hcv, *nJ"3"gt nyhetsfiirmad.larna, tilts han,
t3 plt säga, b)'tte sirta och g5.ek {i:.f-e,ngrspp mo* f,acket.
ilå blev han irelgon* oclt genifsrklarad. och irääe visdorn*orå st:redsöver land.et a,v massmed"ia å alla fo.r.rney, f,rårr skvallerpruuu*rr, t:"t:-
AktU*11-t oeh rapport,
I(onftikten med arbetsned.l.äggelse i maj -f)0, år
därr'.5y*r, företagarrras lockout, gjordes on tiII
lösri otre jk.
let kan ges ot,ariga exemper på sned'rz'iden jou:"nalistik om arbetar-r8nqlsens ägerå,nd^e*
De gånger TY *sir IiatLlo stäj.}t upp på arbetarnax sida, är vid. akti-oner som riktar såg lika utyeket mot faeket som rnct arbetsgi.lrarna,åktionere söEr i reget orguniserats av extremåstgrupper r:reä oi.d"*n_tifferat politiskt hem:rist,
Dot är orättvist mot arhetarrffrel"sen, fdr oavsett on *en är i re_geringsstäL}ning, e1l"er i opposibionu så iffcien all.tid. rcassmedia
gmot: sig, vilket nå*te inneirära ett svårt handikapp.Iet end"a vi kan 6öra. åt ctetta är att v*ra vakna ech r*ed"vetna ousad som försiggår, så vå kan 'rä,rja oss mot d.* grciv*ta övertrampen,ochr'framför aIlt, ifnågarätta alI lnf*rmation rri får.

at"fl a*nat ex*rcpel
arbetarnas &§srra,Is-
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#di* 
-f;Jifl ,*an irär uFp rör

läfl;#-f:'uur, ä.r beredd ,*'*nu**s 
?räeta å deesa

ifå;*,#f ;,1;-;:. aed kunna ;ä::soe 
s*Po och

« *uu aystå från

v;litqtrlit lll lEJ SJocK OCit 0TYli:lltIG ?

Sanda utan ansträn6Ping' rned. ?UIÅ§1'1dT0!dli

0m nan s;ili.a::
sensati,:::is l-.La

bort T5 ?l on
sanäingarma, f:t sensationetla i d.eK()ilrler lra.rt sannihr:rj71 nij-_.

0m Bohman varit lika tystlåten_som.Roine, 
had.e ri haftmtnd:"e nånsmiljonärer å;;;;ärs otatsstorä*i a*s.
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'etflll rÅ vÅe t



Det här rned €n rgen{ medi.emstidning Hr ganak a bra.

Där kan metn frmrnftira sina åaikter sm vad scnr helst.
Lämnar du in en insändare så ska1l den vfrrä undertecknad.

Missa lnis detta tiltfä11e,hi§r knmnier alit 1n,

I Nnrrtälje Tldning Eår det harm En deI §om krmmer t11I

tals.
Ett namn på fiirstasldan uerlcar uärä väldigt svårt stt
f år lrlog m&ste det f innas någon Bäin har lite ske pargtäd je

kvar frstän ni jnhhar orh sllter hela dagarna.

Eevisa detta gensm att lämna in ert förelng ti11
I nf' urn:at i rnrk omm i t t en

}r pAetfu ar s&ra srm 5q
nat y*åt ;rn glrfl !r$a så!.er
tu1rn qt ty:kir+ t*{ g# t a
r*t w lb ri{fl lttsiäurr


