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T'idens tecken äro underbnra.
Fhggrn opp och vår prroll är hler:
FIcr kanoner ss vi kai lörsvera
de kanoner som vi redrn har!

Stiill en fästning pi vlr lilla hydda.()rn taket håller är rn rnrrnn srk.
FIer sotdater så vi kan beskydda
de soldarer sorn står längst balct

l'fcr av rlltingl l)er är lätt ttt läm.
El,gg,flcrr hedcr uppå Ljungbyhcd.
Och flcrn srndsbud sLm i .n"hlälpr till rtr bärade gevär vi inre orkar rned.

( l.t,.r2)
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Arbetsmlljö
Fem frå.gor

Semester

Debatt

Ord och Blld
Egenhtindlgt

{sr

v

a



f* ,'; 'n'* 
^ §d

Pn s rv #"r-Yfr E Å,§sN "'

;',YJ,rrLSiiYTT !!ll!
B a a.^ i .rI\u fiot"E]attres

F"G§.{irrsiik:å*geml
I'jrr trtjänrnas sLiIinrljer* rut:llatr *r-
he t*re t,ch tiänsienrän vid sfukrtrr;m
när sjirkskrivnilrgen var*r mirrst I
dapnr.

FJär;ttn rih grupper rr(om privat-
*rrsti!ild:r l-C-rne,jier;rmar her se-
dary lä:--H* traft någon {orrrr av sjuk,
Iu:; s<irn f,yiler ur ersättningen från
{tirsi;'*ringskassan. Korrticlssjuka
L()- nrerllemmar !ir,-r därernot förlo.
r*t 'oltnska rnycket pengar.

5h fufrr frir:qer.r

"*r'*" ;'*{i*!
För att du sfua få er:litnirrg från
ÅSli ska dti vara rjuk minst I
ri*gar. Ersäitningcft irestår äv tre
tiel+r:
ffi Dager:säitrring. {,-.!niier de första
9S d*g;rna L,etzlns ersärtningen
errligr rzh*ll h. 'i{wr 9* dagar är
ersättningen 6 kr p*r dag sie*tte,
lritt.
€* Ersätt*irig {irr inr:juä*ande-
,iagrn {drn dti ii{:e {{r: nr€r;;+t frå*
f,i:isäkrir-rgsLass;::r i. Ersartnir:6; tx-
i;rl;rs s;*r eler, ansrälide c,*rit htrti!
iiåfi ari-:.:t':t irei;l dagrn. [-]en er-
sri*ningen franrgår ;iv t*beii E.
ffi, Månadrerräfulir-g, enligt de
repier s*nr giiiir tiriig*r*. i-'!enne
ers,4t(rlinq b';ralne tifi eienr es:rn'h*r
sjrkhitlrag a!1.; i:'irtirispensio;r <:clr
är nitlla;r I i:i] t;clr I I ?5 kr tre ruxn"
de på inl,;r',nisr"

ärsättni,ritqn rrårr Å{j§ iir sLat-
i.,i,; t,,-i.t iinriiir är:riiiså [eioppri, i
tal;r:ile rna "värria" d'*hbelt .e8 $rye.
hec.

§ r"*tfu,n*y,t:"rnplet liär bredvid F;an

dr: sc irur *rsiittningert räknas ut
t'iti't t7* skr-ilir vara sjrrk i t ex tio
ti::r;;tr Fiiru;tr.;irr ilet ri:l <}h tä'; {r&rt
i iirsä i.r i r r g;k;:rsan iår rlt: k itr: /,"t.-j§
dels en dagersätt*ing och <!e!s er"
ei.1ti?r irlg f{;y ip"riirit n rnnriedagen.

Ån6åentl^o kCIl I *I<tivnns l.utnLng
ka.n rii pfrpe [c* att rrvrl o (r$ iilte
iir <iet -

T*bel! A. l]*grrsättning, fr&n
Åil§. Bs:tatns {tir t{r rlagar *u får
ersf; mnit"ig frå* {qirsäkri:rgrNrassan *
htigsr 9* e{a1pr. BeL:pprn är skat"
tefrla. Vid lralv sjulcpenning beta-
ias halva bekippet.

§jukgrennång ffiagersåttnitrg
6 $cr

?kr
Ikr
9kr

l0 lqr

1l kr
12 kr
l] kr
14 kr
15 kr
16 kr
r? kr

Tabell B. Ersättning fiit insiprknan-
dedagen från ACS. Beluppet, son'.

är sitattefritt, räknas sc.rm en viss
proc€nt av sfukpenningen, eniigt
tebellen.

§jr.rkpenning Ersättningen som
andel aY sjuk.
pennlngen

*l?3 kr
t7&-191kr
193-]0& kr
309*346 kt
34?-365 kr
366-

* 8?kr
90-t0l kr

104*l ti i<r

lt4-129 kr
130-143 kr
I44*15? Isr
15&-275 kr
7.26*243 kr
244*261 kr
Z62*179 kr
?8A:295 kr
796*

73 V&

61 Yc

$o Yo

50 96

16 Ya

40%

eW.

fräkneexerrlElet
tlin åssink{rftrsr 100 000 kr
Fer d:rg tiiånrrr riu -385 t<r

Llin sj*kp*nnirra 247 kr
[iu bilr sjuk flr o m rnå*dag den 15 april t o m söndag den 28 april"

ällitt ltin*Li,rt{sll l* åagarx315 kr= 3 850 kr
Din sjukper':nlng 13 dagarxZ47 kr= 3 2ll kr

t
f ltir lr.(-rJ IIf dU:
Irri:;ert..ran'.{edage* 16 ",h av 747 kr* l-18 kr
Dagersät'initrg 13 dagarx 14 kr* 182 kr
§ucnftlrl ÅCS-i3&* 182 kr= l?0 kr

32* kr rk*ttefri ÅLi5"ersättnlng morsvar*r en bruttoför,
tjät't"st ai'-

Din tat*[a inkryr*sr unrler sjukdornen blir då
I 211*640 kr=

640 Lr

3 851 kr
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YIdT* å*&"€ g*ar*mfti:*dem en r**å r*mbyg4n*dr,r r f,erärs,r$ceffi* set med*fi$r"de ett rj*å r.åskcr- unet*y. tåden*mr*m de& h+åes, c*kså ** ta*tdÅ-g*hetpmååJåifsn msgra ev vår,a kantrtrtsr* Ile sspr vr. va3t att *.ngåt de elå'lEa grrcJektgrtlppspnä har gJort ett Årte ånu*te och sk*llhe taelq f,iir det. *m vr även å råreeuttn{nfien tstcstL 
ku*na peuuir,*ar'het*ryååJisn våd_crn* och tt3å?:yggnar$ar ss ä.hg;ä. de eee$ vl utser43.trt vånt etsd. Framftlr dtna r*rei.ag ttx3" rerae.*t!",t*gar tLllrle*r *å at* msn kan ta upp det å samband med praj*kterbetoå.

llle ekyddror*rr*rl aom Ru har vaåt beksver $ckeå *aä nju:.p å stttvar-<lags*nhete ftir bättre arbctemålJ§" om t.nte, slle dlna fdnelagtå1I _r$rbättni.ng*r ht{r gen*mfr}rda e*l bg"*;1-Ät-f.**g e*-*xyuäi_'o*rhur{en* ucrder åg&d }rar, många fåer mv våra uuÅ,r*tar',ariuu;;;"-av olycksfall,itn på mångm år"
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flkriång1*nt *u r:i;rek*faåå+sn Hr* mycket *r*an*e*Ele råes*a åtr av Lintirtger't'rrren de{*- rrred'fldn p*r*orrtrågt å.id"inege f'ft;r rge ri*m dr.atrbeg,Vå e.tr'*sta hjåiåp*a å.* *t* e**pg:e d*rtry* *krå{*tsnel:r}e utve*kiång"Fåi* n*t fiinehyg&a **h fl.$rhånrirm *§.yck*faåÅen s& måstå"'"i"?Årl*gåvr:e få,i;'e*!qs.åfter u'*?r eät p#e#åa *i.3,åh** marri* fffnä*ig adE*.äJ"eorn gsr mrbst*m§"åJsn *likrar*- F8r.**age* har*arr* all*ådräuvud_enevaret mem du m&sfrc ea$E*å ta dån eiså ev ainxrrarerh så atå nri*t"-pLnteen håtc" säiqec'. chenea ånteudet å{r: du eåå*n dln* lealgrrater eomdrabhsE.

vs r.rÅ*rr iinlrnn TAKTIt(

trHTT$, t{"Jlil-t}f;it I iJTH l,t0T

{.}LYCKSTÅLL *$f;T F tr i{N§

IiET §IÅTä*qTiK å*Å,



fff*§,r.åeffiJi$,""t "ls*r*s_ry*r,+F å

E**T*?,Eå
äj

Läs 'saftaete nunrret, äLr

pockettådninqer"* ft o

äär s&&e ellt Errr B*rn*ns
åSgriprcpaqanda, flffr *ä&
få §verige i krJ.ss ech
öpnna väEan ffir sceåaå
nedrustning 

"

t]t{ "

G*;'röm feåaktiga uppgifter, om sverlge*
ekoricmå * lyckaries Homän iivertyga större
d*]"*ån av svenska felket att vå måste
hå.låa sere lilnernarraåsska d*n cffent*
I"åga *ervåcsn rr*$1r" f§r alt klara
§veråge gsnsm kråsen- I dag ve* vi att
§veriger ekon+rni ald::tg varit ekakad
qr*h *tt katestr*fslf,fror*arrörande
hytesbatr"*ft*en, utla*dsskulElen o*h trudget
urldarsis*ttet vep påhtttade" ilu går
FeLdt deår,rås på '1 Eornars f*tspår oeh
$i&n&r oes att !u11ia tåtlbeka löne-
arispråi<en, tr.ctr att det *nå fiiret*get
*f't*r dat enqlnc nc*erar JättevLnster.

JH:
[§§r Eor,T*.n påst*d att mve:-fgee ekenorni
uar dååig var clet lnts sänt. Eordet
vax- lräå dukat- Påståendet vår ett leC
L d*rz h*rgerååga s*rat*gin ftin att
kulrn* g*n*r*filr*. slnrftird*lnångeru av vå.r
åle,txensäfi1;fiä egrnd*rn tåll de redan
heeuttr:a. §,IXr nil F*l.dt skall åter-
mti4i"år* de* §*m*n nz"f,L" råvl"t !'rer är
r-*edåeårrerr hesk. f t)"ågängJ-åg statistik
trl.r&r ntt rjet hråtr].er på att ordna nfg.
ilci; går f**t att risa cich förstiira,
å'cerupphyg§,r:nrt fcrdrgr hårt <:ch tråiget
srbet*, Fåiratär l.nte framtide*
utsikt*r.na gen*nr att rösta berrgerligt
å hffst*ns slal ,

P?4,:

I)*valverå*gere som §ocåaldenckretern*
gencxrfffrde :!. ktirJan av sÅn e*na*tc
reg*r"ång5*i':eråod !:ar hevl*li.gen l':Jä].pt
för*tagen tåti stora vånster -$en-
dr*r du gen*menåtta}"öntagaren har
fiJ;"å*rat elåer tjäna* på *len??

lti -d3\;

Få knnt *åk*03.*3 å:rrhmr sveråge* ttin-
teqcrl,e flSrl*raärpge, h§g i*flatl**,
p& dcvalvenl&&ien, IIxg:*r,tåndustrårr har
tjåin*t W#, clen o*h dst vst r**keå. av*
e åås*en -
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Pl,t :

1 EngÅandrhar som bekantrdeli kqrrt*erva*
tlva regenlngen lnte låimnat någon mijda
ospanad för att krosea fackfiirenlnge*
rörelsen, och I U§A flnns kanrulfiSretag
aom kan an!.ltae för aVt trakaseera
faekliga ftlreträdare. Plt &näer att hitr.
i Svertge f,örekommer e:-{ parsi-*.ll*
företeelee till.dettarä';en om m&n lnte
här klampar på llke burdust" .Få f'l"era
arbetsplatser har r{ssa g}"'r.lpper e}}*r
avtlelnlnga r fått epecl el la LSne f,"*irmrlne:"

,1 eken av att de hsr evåira!"e arbete,
mena utblldning 611er att det är någon
form av ,preetatlonspremie. Vi tycker
att detta är ett hot mot d*n soll-
darieka lönepolltlken och ett siitt att
splltra arbetarnarnrlgot sö fackftJr-
enlngsrönelsen btir bevake. Vad äftser
tlu? Tror du ätt det är n&got soft karr
förekomma , el1er förekommer på l.iolrnen*,
eller inom vårt förbund å övrtgtr*cl'l
tycl<en du att det är något vi b$r
bekämpa???

Jl(s
Jag vtll rekomenclen* br:ken*Thateher
och Facketft från Tldens iönlag. ri*n
svensks högern { ff,C,Fp,ilc{n,§ÅF,Sv.S
nafiport m.fI) har eina'u&udär" på
ttttlaka öarna och t lrlor"ra Arnerika,
och bltr ideologlskt incpi.reras* av
deras rf framgångårtr. §LliirB Ådelssc;t
loss frir ni se.
^ai1 soltdarleka Iönepe;.tråtåken ånrrebtir
lnte att alla ekal-I ha 11lq* *y*ket
betalt. lläremot ska11 likartade e-rhets-
uppglfter betala.s 1i$ea me11.an t,i"ika
avta I sområden, LO*SÅF , p:" lvat*of fentå i g
o8v.
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prl:
t;r:* fånnE *k*r:*rn*y ,§.*§i: i:ttr:jaå= a*t v*-
ho:'de httJ* i$eterrra r-adåk*åt ft$r de
lf,g*vlönade ssh netea beäyrtltgt mer
på d*n effentl"§.ga eektoy"n" G*rr*m en
hättne ekonar*i fiJr r*et st+n* fl*rtaå*t,
stlmuleres ksnsuffitå*nenu'at3.ke'b sirulåe
siitta f,*rt pfi d* ft*.akånen ffi#m å rlerg
st;iroocl: &lr avsetldxn eåågr kmn aarpasra*
tiLL preduktåon fiir hemfta nraråsnade$.
Detta skul.åe mLn*ka "arhetsSli*i.l*t*nvilir*t i *{n tur rn&st* *tåmul-ers ,{*n*
sutrtåonen och prcduktåcn*n ?§nnu .ry!*ro
+a CIrieårna är j.nte irel*e nSrarmt':n ntrS h*r*e
viiå detta våre en he*ydåågt tuättre
ånvesterLngråin att §*m nurlåta smarta
f,öretagare j.nveeter"e. Sf,nger f&r €gen
rtiknång å utträndsl;a"bsnker..Tror du att
det kan vara. eåratt v.i genoffi påverkan
äv näringalivets pry*p*"ge.ndarvås nrä§$*
nedlarblivit afärmögna att se enkåa
rjälvklara 3.Se*ingår p& artietalöshets_
pr.erbl*m m.m.

JKr
iin h§Jnlng ev den **mlnsLl"a ltjnen Esnr
i.nte mctsvar*e &\r ett prrrii.lktlvitets-
ilknlngi leder. *feLbe.:"t tååå äkarj inflat*
tlon. Inflation*n är arbetarkåassens
viirsta flendeufu)"åt i" Igla.ee meri Adels*
Bsn. En ååe ånfiati*n &er miiJl"iehet
tilL :.ealliineiJknånge.:. +*h iikad k*neuft*
tion,äkad eft*rfrågan betyder ett
biittre reeursutnyttjan<i* s*t* å fåir*

liingnlnges å!#r f3era j*htr,
Den * ffent.L 3g&, .germet":säir+ma, aekt*rn*
etcriek skall m*tevsri* m*di:org*rnax
behov. Det är. åariustrån s*§l är m*torr:
I ekonomånrftir att *it*r* .$IA $Vå k**
inte leva på att tvättn ekj*rt*:' åt
veirandnatr

@&ms em*mse&md

ä#wsms*8
uqP' -ffi

& Åh ,€ 
"t,aru;#W*Me% Å Å..

ffiw*m ***'tg§
Å,:i'rr,*1 qjjJjd si,eirqd, inkcffist

f ill f örtcikr!ngeh<rattl*.
.- llg dir' egen ei<uli!

DtB *

Ibiand ty*[ce ].önef{Jrha*dåångarna varä
menång*åösarf,tår man vet att etmtsmakten
kan regX*re v&rdet as eventu*lla h{tj-
niger i eftcrhar"rd fi*t kannk* vore
b§*tne att f**keto å s*åi3let eatte i.n
*å1* k:"'aft*r. på andra fr&gor, t.ex*
ftr'yäghet,'Jämlåki:et, b*åttre srbete*
miiritirlEortare ar.hetstådemer"a insyn ach
i*fåyta*de å fifret&g#n.
t/ad tycker du???

ri{ ,

..?*.g !:&i-åcr a**d *$! *t* d*t kan tyckae
r**ningsÅti*t mtt hSJa lörr*rna när
*å.:*lsrqar.na ånte båår någ+t värcJa"
Ltinteg*rr;a trsf,*t* ta LCI*lårr f,ör att -kåara *Lna b*Yt*tr. L?ndes" den b*:"gertiga
regar,I"ngatåden kompencera**e ?. e x.
arbe*cgivarna sned cl*p*d arbet*givar*
avgå f t i"rjr. ångånget ltjneavtel . Det
h*t-vdde att lsntagarns fåck betala !-
liSnetrkning*n på sån s[qattsedel. FSr.
åg$5 lrar Feldt Iorrat reall&neskning
Sen*m poåltteke åtgånr.der *rx avtals_
iiknimgarna båår måttååga_.
F3*:ft reg*r'ång rå!"ägoe!*oer. så 3.ångt
mi$Jåågt *in*. väåjar*e sntres§!*n,so*lal
rlernoltr*terne ]rar d*alegenheteÅ att
-fiir*åjke tiåig*d**e aååä årl*rt ramenf,ör sn rååt*l,"is f.örslcåalngl*paåitik.
flet hel* fumndLar *rn mtt dela på en
kaiea sq:m ätar eli taj.cEs mtcrlek" S<relel
tt yg61:ct, åä:rgr* rtem*.mte::n h#ttre arhetemåljt$ å{rraet tiitmej demskretå koet*r
F'*n&sä.+ Sc* j.aj-d+m*k:"attn är €n rs_f*rmåetåek r#reåse, mn$r å telst med den
eknn*,ni-ska *åIåvååxt*m o*h *ftsr med*
bos-garna* be!.rcv slch fSr*?S&{ä tjksr" fi:å_
Fretarr f,Sr d* nånga msrrnåmkorns,,

*r
!,.+y
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pAppERs avn I33 I vnnetirl nan nÅsna.
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ffiffisxffi*ffiffi
ffis§arEw w*Åwrefu.xs dae fute p& em u*sefuemd" ffisrsffis*?er dea &åå

tepp*§ek*r dqE åratr'mycke* ä.*aH *år.§cw aåå w, d*& etra gee d*g
emdra" Fciå'ftär &ffis nädeeu e§§ä" Fråca $'i*fo*<§ac måt p**rr-
åga fuerres"§äerau knå§&CI§e, &åm3e*peå ååä§ vaqker *r& errevåjx-
§axde &*å$r,

§§ri[$TäfT r]Å Lf] - §fi#LÅr{ fifi[,i{T{§v§i{_

urr$En vl'f B1-? ,SWLXrriÅft Åts* s8 EOHÅ? ptår§ rtln
s* rd#än€Å F$g* frÅRr** pÅ *ft$Fdf.§sv§K*

&runnsvåk Låg.Ee.r va*k*rt taeå§6*ä v{d ejå$n V$eman
å xk#rt Be:'yg*åag*natur ee"? k*t fr&r: $*urfrråfuan *.Sr.
dsn scm i<am eeh "*1.1"1 f'äE:nga här m&r:g* insjitgheter
attta vera g:+1"

Flär fånne I
l§tt en$eenrum/håådd*c. m*{ä ht$6; k**if,ae"t*§er* de.Ebhmårum
med exftr"eaäng
$$ateaå *uaf,et*r"åe okåe*ie **fo r"ec*E:äåcri o

§porthaåå s*e<* haa*uri*ke}.er fitt" *iååjac1d ec?å hefft*tenn§.s"
§r-!ål"* ceh åeltpå&m*r, n**å**rc*åån6a* veukr& pr-enrerrgd*
etrriltrfråtruftehad e;h flske.
nå&ay, ftter utåårzår:g
Båbtriertelc

Frlml 3.1& lwf*ygre fl' r s*i.:H#r",
"* 4CI !trld;r4gs? s:&r. ber.ra .f8d#e å.$?**åsträ

ftarr: få9dd& H€:,sä"s årr6en *vg3,

ffira*
S'r*koet r:ck må*d*g
St*r§nå*g ff,r c".*arå kåara eJäåv
g[l:k FäåsdJun får' ej wredf,ffrae.

Srq.du &år lntresserad sfi ekså§ dr:

§eSqFJ_dqS s_# #§{åå.
k*ntak:te ävd* *ä61"

.*qcs",i*f f '

.åft? ro, n fos"f-.nP t "- g

.l .,.t_j:rr!,,I,i"i ,. ,. ;.i "'
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§lsnpjsbb,"ffiffih nyårestapp*n ut*
f$rcfee en mär:gd valehyi;e* eieh
snrjre st*ra r*F*rati*rres." F&
ftt 3å uer det eå eiå*ge valsan
s$m ek*11* i:ytas a:t* all äiåi*
gänglåg mek.per*nnal gi*k åt
tåll Ptt lå. V*rt flfir man dri r:si}
Pli i.ä r*pltr&ti*nerna ?? Jc,
verkstärisledrrången itamtar" *lg
,som vänlågtri*ver telefonc* oeh'
kalå*r in elna *mtyckta lling*
pentlLnre fr&n vl.rrt östrs b**rien-
1än{, (t{f4V} *c}: utför detta
IiSpr:nde underhåll rnocl ånhyrd
lrerecn&l* Setta bevlsarrtycker
Jasoett ev*gt ifttresse ftir dsn
s'renska sy**+3"sättnirrgen *eh

!t..ett dåligt ansvar för aina under
bernannatle und*rhål- lsavrlelning*r.
Det firrns faktiskt m$jlåghet
att anntälla per*er:alrell*r *m
rnan inte har råd med det*
anlita de f$rträff,3"åga veltEtacXe
fUretag aom finns. på ont och
stäile on såda$a hiir toppar'
av johl:i uppstår. iIltV hsr
uneler en längne tid bevåsåigqen
utftirt löpande Jobir på fah:"iken
och iåven gå*t ut Så *ätterna
och utf$rt stci:pj*bb.
Vi i avd.S{l sehverkstade*
kiuhrtren borde protestera
merl det skenpa*te ,ftir vid
en undersö!<nång skulle dat
nred rtöreta. s&kerhet vi.*;*
sig mtt månge av dessa har
en tvåvelaktig fackllg hakgrund
l/lti ett miite m*d verketacls*
shefon någr:e dagar efter
rty*1r sri lovade han att ciagex
efter sltuil* l{l.lV avsluts
sina Jobb p;i lrruketrriren
åinnu fiera veckor s€rråre

d r.så är lnarrfortfarerrrie kvar
oeh jcbbar som van3"i-gt,
tlet l$f,tetrliks**m en *te}
de1" andra m3rnnade ut å åntet.

Åk* .Isn*a.,

lt*mrat*r **h" Hrxlturäqtmmått&m
Ja6 reknmefi*ec.*C er åe{ äå{6a-i{arry
3&z.esansttS!<ååJ*nrtrrentt u ffBnna belr
he*kråver harn åeiqaj.a fa*kftirenåragar
et#.r malstis** n'rrlt de hi4nsynsltisa
f*net*"9**iff i?rr:ä * Irrarxs*rl heekr-i.ver
hr-år man f,tira*ndrar sr"b*taren* ååve-
våååF:or g*r*s!It *ät f&re* tåds*tudera
sieir esd*n i,{nr3r* srhet*i;åderi *etr
ar!:ets?:$rdan* lfan åmf$r .tre*kåft
s*:ri ekapr*r å3t*r*, g:e3:kå*?r* **h fyeåeka
he*vär *eh e*råv*r' sån* aylet§§.åda
att gå så lfirlät som tå}"å eJ#,ivmcrtf*
Svars*** iåft*:" ees fätrJa avdel"*ångs-
*'rdftSr*r:deris fr*ppi.#s* kamp u herättar
om fsiekl-lg mak*k*mF +*h f{iåjer
någ,na olåka psrss&er {rr*rn ftlr*t*get
håd* fackLågt lcJaåa **h någre
e*dra *rJde r*Ilge*taå*er, Fiåil herät*ar
på e*t l"ättfa&tåågt oeh hr"*sn*ri"s*åalct
mustågt xpråk, tåi* slråI.j&ffitiren
*fr får *å *e at* ä0*3* tml"*ts fackååga
kamp är låka aB<tu*åå å ttag å9*§
s*m då* **k*n beskr.i"ver våeaeråågen
textillnduetnån ra*n det ätr iätt
ett k§mrra 5.g*rl ulg,S.van om dsn
åvrte hem,åsrårrer uÅr inrlue*rt - §it
åitet ttps tålå Kul"turkr:mr:tåttån.
ffin anh*tare fir *n?rmr* e*t h{åiågt
t **ktyg*"rå1!qen kategori. r*eyr &*
tå l}"hiir, **L$.gt k*"påteLåtgarm*u eeh
des* ftirv.el*ereru r:yn"

Åk* Jans*n

-{\§r aof? a

mäHä-g*ry$

effirffi6



frffi fi*fifiÅffiffift uääsru9ft

Sm de h*x'E*rååga vånno* uaåeb ht*r

ekt*ååe d& e* trapmrkår*g*rång*
eå<mn*måske p*låtåk se ut- ceäft lcae"t

ekiånJa d* *r#ue konäurmrft* *trstffrs

mLä jär*fcira ånnehål3.e& å de bnr*
garååga pert.åert'Ee* eketnsmåsisa slre-

tåsner..
§.§uker**åt,**årtgen ek*].åe fsrs*$mrms*
§peåadseu*usntåcn&rft& sk*åås eåån*
kae e*h hyrcrrim gå arpp.
KsmEltunatrna skurLåe få nimskada bå*
drag6
ftir de*ta ksmme* år$gå+tkowoäämgarne
at,* knmpens*re* q*ffifrre s&*nkta rxargå*
nelslqaätare *å*rek*e arvs*ueta f{frmi*"*
genhet*aketåer eemt skatäm3.#&*na*
Ger f i*E' akäåeägare "fruriqa k*rnpen*åree åekw*
flSr eää E*ncelflLira dww*w nye mrEåflt*
uåser anvåe*r d* *r* pertåmrna åå&e
*1åka uäpar u*h ders* mmfoåäåm*ertåw&
när *sä ryååååer mräb&uuåetrrfi&§ *ä*r*
Lwk skåL"jer Båffi n&gmå* $4mn da* åår
uppenbarfu. *tä da har hem$ds& *§* *rfl
*tt hanrna på persåå,§,^m**r sffiE$t *Så åtg*
ft&r aåg å& å<mmprm*å*§'#s' **Y* h*W*
ekråvnim*&r *
Fr&gmr d&r *äsr wrz'aryr**t" r&d*r u *&*
&*m flemååj*p*ååhåkens j*r#hr*å-täp**
å å * åke;: * *åt ar-ts; e g §-p*3" L&ååc mr"r, å åp6e r
utarnför dw skryet*saås[em sä]*å,å*ft&rnffi i
Wa.r *ir e&daft skmc!*må*k p*ååf,åk g&
hem å eäugmrn*? f;*& åår faåre*&e *&få*
tarcl §#rfi h*r mnå*S*ång at* s*åå3.1e
sås dwrc Fråg*n" f4erryånmåskaäheä'fta
har jut fu*raä* s*näs*ct nr*gpåågmr f#*
rriå* {i3r eb* qerdme* eå§ }ter *§fi*
tern å sån r**äå*rz etqråurå& a"e* är*
«rååjarder å fl*rm sto- dåryerew åå{ää*
nsder å eäqsåäer p*åt a'ugåfl&wr fl#r
såna k#rnhr*pper' *#**wt **åt emå*

åä"äåäHä§3å*. er**ndrårnå*r6erne nsr
afi ff*rfi*fis#rrr dårekä *rheberf,å*tt*ååE
pcååtåte åå664r r*dan kåara.
§åårfäx måmt* uåc ar&stmr* roh t'Jffim*
etemsn vur'* p& u+*r u*kt *eh s'ffi*&e
rät& å §apäomm6rn

r4tjffi ffiVä *Å

.gffir'rru rf 'å qffi F.ä / ffi ffi,q t *
t#ruffiFd *ö${......

&ks $t*r,6r",
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Vict riet tradåti.cneåle Juåisaffmt fHr
verketesei*kl"ubhsn sva§.{äde ft§{ trlråF<ss<rn

*** ranl"ågt f;t*r ${r*rt*e,lrhåXåmingen*!

Und*nte*k*ed medwer'lEsde e-f et' f§r
mån6a $E&nmqfa ek&l" flfte'r&* ont&eå*r§e*

,f&r mågu*tt ?ran ber$ttede hur dulttåg*
t:eir yrkeemkåeklåga vå &å*uammt vå}.keå
goflt arbete, vå t.ttf,ör"t ur*dsr 1SS4 E

sc,nr el3tåd na*unligtvf*; Ftrrc§ nåmft*
i:eåt enlteåt §ra har,rclat på fså r*ålteoda*
sklll}e h* trarLt:lelart hättre or,r fumn

semn"at lic)lmsfie }.er!ere våri stt §cef,fe*
borrl clelr'hftj.ååt de'tts fraLoFå tlrgg*
tf.mmenrom rrtlr ftirträfflåghet oetr
rlr.lglLhet, eå kanshe våc's förh*nclå*re

e.j bohtivt köra huvt*cä*t å väggen n&r
r*ern {örl'gart}åEet om v&ra I$ner ech gr"ugrp

untrfåyttnån6ar" f etäi.l*t t,å*ae: d*t
otg att tnclt. en me{ierhetgres go*t,h#r
ä§ år på flolmene oct* S måttade*. kvar
tååå pe*eler: ej f$runmee a*? gåHdJnu
åt lgrad 4 rien liarts tåt§ frarl har ktrar,
troäs aLt trarl mesi eitt erhete äpet"er
!.n tusentals kr**or,/rmår:ad åå #sretegiet
I)*täa åår båd* en snåskursm ssh
p*rsona}f,åentååg po3"åtåk f'r&rl fsro-
t*get"

Å!*u. Jonz*n

liupt efter eln tld"

VL f,tck en almaneeka I preaent
t alutet på filr-r:a året tillrr*r avd. fntet ont anands to§vrir r.epreeentant emot dennall'lla upprnunträn. Vg[ nodkomnen
ttll vår venkstad görs den
fiJrnkrålckllga upptäckten atE
altn*nnekan var fnfin lst83.
llft$rsdn gåvan kom från lhrnondf. kan man vld närmarari.eftertanke mlastänka abt han'' velat sä$ba o*s $Åprlllo$ t
deeember. När. tlen väncta uFp-
sti§ndele*n hads lagt sls äf,ellt fltit som vanllgtrrå xlilr
,Jet mlg plBtallgt att vllta löner
frå ilolmenn. I Hallsta itn mi.nst
2 ,1r .af,tar. eln tld. Detta
under,li.ga enmma*tråffande ?är.
kanske ln61en slurnp, tian han
lnto trunnlt l.§ngre sn tåt l
-S3 år.s avtal ännu.

Åke Jerraon.

ft* tä ,
&.i
k**-* "'-
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.'%: r, 5 -d

rlr&tåvåerå r+&å j?}et
vA p& ,,uyl$+rår§.ååT 

es,,*
å$änar aH.mets Eke
tuelefira e&6mp3a"



Jag skåtar .i !tkåindi§&t,?t

49 Ån garnrnal kt{nner Jag mlg E}orft $n relik .
än kvarlerra frrln -§g sc,nr h*r ailt svttrare att
hålla takt med alla tnendr{ktåga Srenrler,morle-
rtktiga moCsn och salong*flihåga åeikter"
Jap, sklter. näml!"gen, ftrl"I"st&nriigt L Karj"n Faå*k,
B;ltirn Rorg.CarolarJ.i!o roch Prine BertåL" Jeg
l"ysrnar inte ens på Haeso ?ell*mar. Jep, var.ken
streteliar eller: l<nåper I rnoderåktåga beavärrnare.
Ogh Ja.5g"kiinmer inget hehov nv *tt rpäka r*In
ltlnnfeta lEltamdl i §tockholn manathon" ?V
är |1öqepvrlden,eftersom tr.nte ens högern klagnr
på '$ärifttervridningen. Jag tror att vldeogloenda
ger va§,.i<ar L tigonen o*h hl$.cor i sjli].en.
Jag tvckän att §i.Ivla ser 1äJ1t6 ut t sltt
fi'nl1gt maesmedlapåkltatrarle leende* Förresten
är lrela ltunSlah*set }.tijtråetn teve r.ei:ubllken.
§kilnhetstävlingar än läJiigå'rman vlilJen ett
expl.öateråry1eohJekt. It*pltalåetern* §.r
pnrasiter som kan dr* något gamr*alt §ver. s§.g.
Och Ja€ tycher: i.nte ett dtrgr uynri an mllJonärar,
iiv€n öm tlom ,f§r skatte hort hnlva *l.n förmsgen*
het. Pollttk är inte sl<itral"la pollttker ii:r
inte inbectlla idåater sonr ånget hegniper,
f'larlxinalekatterrre *r Xnte för hiiga;fartgri{neerne
tir tnte fltr 1åg*. -Iag tycker å*te *ns att den
offentlt.fi,a *r*ktorn å{r för etör. Facket Hr
lnte *k{.tr*5.åa förtroenc}evs1t}a ?ir ånte makt-
f;6na flanp*r. Ijäremat tyclter Jag t'Ja3.L*nbertr;
oeh flyl"Ienhtrfikar itr pet*prar,roch t'ia3.tr iir tnte
nl.le balI.. Jag tror verken på gu«ian,riJHv}.ar,
§påkiirrlngar ellor stjärndyrkare. Horoskop
tir hunhup,rliv€n Afte*bl.acie*m- ?rcte Ådeksens

"rnrnlngnr 
ftiredrar Jag Cen kollekttrvå ger:ren*

skäpen ftire enaamh*ten" Enra* är i.nte etnrk,
r;ttm Jnhn riräyne. iläremot trar jag på
eellrJarlteten oeh s*efnlfsnt*n. Jag. tr+r ner,
på Kar"l l?arxrl?etlealn X och |.lo Chl. $!tn iin på'
I'!f lton FriertmanrGrista Bohman och hsn Canl"zcnrmed
z,oeh p*utp i S.4§. .lng tnor att snus åir .qnue
oeh horllar.e än hotgnrc hur nan iIn f6rpa.ekar.
.Tslfi crotl lnte stt arbetsltlea oeh utslagna har
stg sJälv ntt *!tkyl"}"*". Efter a*nn vl hor I
en rtemokrattrtr+r Jag att l§rarläes letrtioner
ät foåkvf.lJan. Octr Jag tr.or stt rle eom påst&.r
annpt måste tro att det är fel på f,olket eLl+r
rJemokrntLn. Jag aneer att egolsmegr tir f*rl"lg*re
än arsenfk" J*;g anser ånte att fredryrfire!.sen
lnnebär n.4got !rr3.g*hot,Jag kämner mig lnte
ens hotad till Liv och len av paciflster*
Dti.r.emot Lttar Jeg inte p& vå.rt fön*vnr" Jag
tror *tt torntsn är dtid,att han dcg tr Juå-
rusninglån a'ir hrustet hj?{rta. Jag J.n*er att
Jag tll§.hlir en rnimos'itet n*ru Ur. hcpplffst t!t6*och
i rlet nå{r"rnaet* u*n*bnångqs}rotnd- §st tlr sådsna
sam Jag som hqtar rljulngelne lng och det natun*
3"tr9a urvalet" H*nske lqan vt frådlyeas och Jag
ffir heredekmpmJ*hh a*m rtorginfr.li{

Åke rtoren

.:

#em erå&ae neeråflsdeå?t tsfrr åffi#}.*A-
§w"



PD,t'.. I o- ..*.rr *i*
l5

* ll
rr rtI
i\ I I

{,.! {,- ,

I
I
\

(

--x 1--'-rr' \. 1 {-} '

(#1,"*
i*äå.{.$äåf§åJ;l#l€}:f id"ru.:§L*"tft r;ii:;t;*:I,i!;jitr§L,i,x;ff W

ä ?ll&å*paarr sv&äcer fr*åkeå åhiä}."
8md,r*r him ht96 m rg§"r*alsiae** *,*a* å:ep f

,lp

F#r* te.6-*rf tierhuede ä x *,rb * k x 6r:xppfäreeå&.r 5*S ekat? {itu aLLÅ*
*eä :i"nmebäx e,*. *r.*tt+hö*t*.,tn;5 .i**
bsiare m*€ 'XCi * ::ft {,

i[]i
'Ji ir

I
1

/\
!l\l

TTy*-
// *;** t

-*.r,\l=Jt:.=:"

åmetatu åtgärder har J.att tåi}. e.ät
aa <}el mlLlieri&rer trln6:*ts b*ts*,åa
rka**,
Era gjort Feidt :
Iten du f& n*dleff$&rltå å. Ska*te?:e?aåarrr*s*
ft§reaång att *eks& båsåå m*S en *j-ay*t,rors det ändå bättre"

4§S*.4 S'sjl!"åks;1r'

,tn §*åmmaer*

äråsstttYF?*ft

- år-sKsf,#Es?Effi-- -'** *-;
tr tr CI iln renr;rua*t*ip i
{.O-mecilena rj$r"Cu mr rvE iår sedan ffi 4ffi kro,r-ror, I

I TC0-m+<lle+ruzremss it"" i, &errxter -BBF l!! !00 trnrn.r §

h6gr.e oeh niedi*rruner f SA, §

CG/§m gsnsde i gen*rne*tl I$åSffikr«mrn*r. 
å

$*rtr.rm.ev etle tÅge"ie $
ftå6ei dvf, ev aJh aom 6åffi I
r*indre ån Hl tffi) kroni rm I

S#iaraeå ä#r
fulg.hremrlssza

:§ :t {.

* Ialeilrscekiitne4ema iåa"

{'räri ma4 Jäflftfe L{"}*hdeh-
tlve{ med e*clra 6nr7per.
Århetgi(käreieri är hep* u& r

,å&rmtget*måeltra ltdrak.

{i€t. 04h pxru3en tålE stt
kvfornrmte lrar dd F* **Ssi
S$Ilt &r dctl h*tdfäSt#'ä
b,amamuxof#tn. ffi ener' *§verc
å{eåendar.

ffi
@

å] ä] ffi B}&ri§?er&ård ffir å&räe
rta piofs S*r al:ri* ti*l'l: på da.åir
$.,:rii &.sl osi'äretare. 3? grraererf,
ae e;!!a f*#-bart lear ptatr å

r"ir6foertr rfii;e h.ss dxgnran-.
sr?+, $8 fseoser* e" ?C$-foar"
nqvt ixie ?å pre+e:rl *v laa.q'-

ner i.[i] ftc#dnår l*on; EÅ-
{:'flgiB*t"

ffir',r *rak i&r eti $t&"grte
*j*nut*tvz§l* +å:ad- h+r i ä*r*-
å?triri*r r*eå t&14, akeiqekraå,
r+h uÅri trtl''g,gå w*t :q.,

Fie s;:*r.ar frxkl*råeg *r" er,i.
iål'lrvii*rsr aft+.*. .åa sn.dri
Jcb&*,= p* o$ekvår* eil+r
are gelP.'*r**rr Er.hrtrt!*.
L}årek F-*1 d* irria uklprg*
btrafirtfltc!€* bi;r.:+*l:itc&ä
gqrtt al&-p,gn enb{Ert {irdiu gs:
da6ti4- , , .

l.)6r#w krär*r F-,(-t frtL r,1ta
&*etl;gtwrosr utv" ,bi)&.*r n e&
*+tåöppw d&g,he:n.

xi@.g*llwM'@

ffi q"$TTtfiLfi]$tilPi'F

ffitr#ä*r;;;Tffi:
grc{y.dief:'ir?rurrie }Eer Lqt!4li': eå[

å.; d*:itxg,{* å s'i'xerxiliti$kL
r*fui;i. Hs{'+t'r.c"'+;t;ir: #är*r
iE{'iKqJ år SF gxt,xrlr a*fu
f'c's SrL#{},'i}4 1! l:: .'r',:;rt,-'lS",rme 
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Eeträffande epritransonerins.

§ct tala hi.t och cllt,häre oeh
tvHrs öm att i.nf$ra språt-
ransanerlng med r?ön §.kn motl
botcen. fian möJlLgen ayston*
l<öerne bll kortsre I veckoslute*
transke langarna vädrsr våråuft

: och. f$r ut eqenckg kt'onor
u,tonil.q-Jrrtq, t-sprlt " f6r.aäIJnlngen
ökan rmed nya. arbatstlllf§llen
eom föIJd ?
Osl nu ran*onerln$ av sprlt åter.
sEu1le' lnfilna6r§§ hamnar vl
åter i sarftma'sttuatlon,eom under
Bratt-ttdenrulla söm Aå hade
fttrnnånen ått v&rå , motboks-
lnnehavan* anaåg slg brlngade
att 1,lnhandla de. Iltrar som
rlfanhs på bokentt vare slg behov
därtllX. fanns el3er eJ.
En bra Issnlng på prohlernet
ärl Ordna en folkqnr6stnlng
om motbokens var& åller leke
vara.
Cä eedan €n motbok ttXl alla
§orrr önskar densammaroch låt
oes andra sllppa att |thamgtrar,.

Skål och tack
Herbert llultros
rrTy varJe männlska är nog titL
uprlt lite dragenrvi träffas
I lrakrus på yttersta dagen'f

W#

"' 
''''l-'- 

i'n

HoS.mcne Bruk har. håitråt pott*qqrnäLda 
l

ft$r att vld ett f,å*rte3. tåålfäI"ten
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