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och då vet tntoior ott snart är dct jul.
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GRÖTRIM

Gröten är komrnen av en ko och inte * en jd.rpa.

Det sad vår Flerre Kristus, när han spelte pä sin härpa.
Strängarna utav silver och stråken utav guld;
Gud vare oss allesammans i huset här huld!

Uppland

De n här gröten är kokt i en gryta å inte i en trumma.
Dom som int äter sej märta, di är dumma.

Södcrntanltnd

Dänne gröten är kokr i e n gryta å inte i en ho,
nrän ja töckcr dän ä go.

Öland

Vit hiist och svart grimma;
bätue d.r tiga än illa rimma.

Söderntanlend

Gröten är kokt i en gryta och inte i en snipa
och ingen äter så fult som lilla Brita.

Södcrmanland

Mi mor snälla
I bor för nära källa
I har glömt å miölka e r lella ko
darfOr e enre grören go.

Växcrgötland

Gröten är kokad i gryta och inte på nåra äng;
här må f.anvara bå piga och dräng.
Fatet är lirer och sken är flat,
likväl så vill dom en skall ära snart.

Olsson han äter grör mä e ske
å Olssons fru ho äter breve
å Olssons barn
dom gör som rnorfl å farn.

Denna gröten är kokt och inte ystad.
I Halmstad är den vispad och inte i ystad.

I)enne grören är kokr i grynå enre i e klöfra
I ska enre ta mer grör än I orkar löfta.

Den som intc kan för grören rimma
han ska hänga i en bastagrimma.

Grören är kokt i grya och inte i fat,
den som ej äter är riktigt lar.

På julaftonen kokade husmodern så mycket gröt att «let räckte till flera dagar. [Ion satte
också ut ett grötfat utanför huset åt gårdens tomte.
Det uppstod många cermonier kring gröten, som ju ursprungligen var vardagsmat men
genom cermonierna fick en ry prägel av festmat. Man lade t.ex. i en skalad mandel, gär-
na bittermandel, och den som lick den skulle bli gift under året, trodde man. Var och en
måste rimma innan han fick börja äta, och rimmen skulle anhyte till gröten eller tilt
dem som åt den; gärna,med,någon'satinisksd{t:: , '. ' .

Nedan liiljer exempel på mycket gamls grötrim från olika landskap:

Sö<lermanland

Halhnd

tlal land

Södermanland
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Ordfiranden har ordet:

MAT PÅJOBBET

Det hdnder allt som ofta.att medlemmar'kommertill,mig,och klagar på att
det intefinns möjlighet att ta rast under skiftet. Man tar hem matlådan
utan att ha citit upp maten.

I Avtalet om Allmtinna Anstiillningsvillkor § 4 D Mom. 2 på sidan 33
kan var och en kisa det som står om raster och måltidsuppehåll.

"Med raster fiirstas sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka
arbetstagarna inte är skyLdiga att stanna kvar på arbetsstället."

Rast dr alltså tid som den enskilde sjrilv rår över.

"Rasterna skall ftirläggas så att arbetstagerna inte uttbr arbete mer än fem
timmar i fdlid. Rasternas antal, kingd och ftirlaggning skall vara tillfreds-
ställande nred hänsyn till arbetsf(irhållandena. "

"Raster får bytas mot rnåltidsuppehäl vid arbetsplatsen, om det iir
nödvtindigl med hlinsyn till arbetsförhållandena. Sådana måltidsuppch ål I

räknas in i arbetstidenl'

Min instrillning ifrågan om rasterna och måltidsuppehållen rir den htjr.
FÅR MAN INTE MAT INIM FEM TIMMAR TnÅu ,aRBaTETS IJoIT]AAI
ÅN u,aI'I EN SÅKERHETSRISK BÅDE FÖR SIG SJÅLV oCH s/,\,.,I
ARBETSKAMRATER TA SOM EXEMPEL ARBETET VTD RL/I-I--
MASK]NERNA DÅR EN HUNGNG OCH DÅRMED OKONCE,\, "

TRERAD PERSON RAN STÅLLA TILL EN SVÅR OLYCKA D,I ITf ,O II
ATT DEN TAJTA BEMANNINGEN SKAPAR JÅKT OCH STRT.\:\
MIN UPPMANING TILL ER ÅR ATT I SÅDANÅ T*iN SITTJ,I-
TTONER SKALL NI KONTAKTA ETT SKYDDSOMBAD OCTI
ARBETSLEDAREN OCH SÅ SKRIVER NI EN TILLBTID.SR,IP.
PORT. R/SK FÖR OLYCKSFALL P G A UTEBLTVEN MATR..I.\

Man sknll som huvudregel kunna gå till silt matrum och dcir ötu sttr mut, i
extrema undanngsfall kan manfi bli "sittande framfir sl«irmen r\ i"t ,ttu".

"Arbetsgivarsn skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pur:cr som
behövs utöver rastema. "
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Obsentera ordet skall i stycket ovanför.



"Om arbetstörhållandena kräver det, ffir istället stirskilda arbetspauser

lägg* ut. Arbetsgivaren skall i så fall på ftrhand ange arbetspalsernas
Iringd och forläggring så noga som omsteindighete.nä m*dgei."

Arbelsgivaren har en hel del stqtldigheter att leva upp till ncir det gciller en
så sjålvklar sak som att rita sin medhavda mat. Jag irppot det bti slut på
snacket om att matlådanfickfölja med hem igen.

Johnny Karlson,,
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NEJ -- til fiirsämringar !

På avdelningsmötet i oktober stiilldes frågan ved vi i hamnen egentligen sagt nej tilt.
Detta med anledning av fabrilaledningcns idöer att lägga ut hamnverksamheten på
entrepenad.

Det förslag till nytt "hamnavtal' som bolaget lade fram i våras innehåller i stort sett
enbart lörs5mringar Iör oss.
Bland de förändringrr de föreslår finns: Utölsd s§ldighet att jobba helgdagar; att los-
sa rcturpapper från lärjor på oh.tid; att lasta bil och j§rnväg livflllstid (15.30 - 24.00).
Dessutom vill de att varseltiderna minskar från 48 till24 tim för eftermiddagsskift och
från 68 till48 tim fiir söndagsarbete.
Den lediga fredeg vi idrg får efter söndagsarbete vill fabriksledningen ta bort och vid
lastning på obtid vill de he möjligheten att lörliingr arbetstiden med två timmar Iör sk
fllrdiglastniug. Begreppet båtanhopning, som utgör ett ev skålen Iör veckoslutslastning,
vill de också förändra till vår nackdel liksom begreppet lagerfultL

För rlla dessa lörolmringar erbjuder de en höjning ev "trket" i färjelastningsackordct
med 0§ ton/mantimme samt en höjning av tillliirfogandetillägget med 92 kronor.
De föreslagna eftermiddagsskiften på biUjärnvf,g vill de endest ersätta med obttltlgg.
(Våra nuvarende em{kift betalas med både oh.och övergångsersättning). Dctta innebär
en förs§mring på 370 kr/skift i grupp 3 och med 420 kr/skift i grupp 4.

Börje Nordström
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INFORMATIox nnÅn STU DIEKoMM ITTEN

Den nya studiesiisongcn har börjat och det kan finnas anledning
att göra några kommentarer kring detta.

* Studieuppsökeriet (studiecirklarna) «Irog ut något på tiden och blev
inte helt klart fiirrän en bit in i novemben Antslet anmälda tilt olika
kurser blev mycket stort (rekord?). Detta är naturligtvis glädjande
men det vållar också cn del problem. Vi har t ex inte tillgång till loka-
ler och kursledare i dcn utsträckning vi behöver. Vi kan inte heller
begära ledigt från arbetet i obegränsad ornfattning.
Dcssa "problem" hf,r tyvlrr medfiirt att en dcl som anmält sig till kur-
ser i tron att de skulle starta under hösten måste vänta till efter nyår,
Det är iindå vår förhoppning att alla kurscr där det linns tillräckligt
med anmälda skall bli av - fiirr eller senare.

* På flera av kurserna t ex yttre miljö, mrtemetik, svenska blev dct fiir
få anmälda ftir att vi skall kunna starta någon kurs. De som anmält sig
till kurser som vi redan nu kan säga inte blir av har fåff personliga
metldelanden om detta.

* Några kurser hänger fortfarande i luften och vi vet inte med säkerhet
om det går att genomföra dem. Till dessa hör nybörjar engelskan,
tyska (nybörjar och fortsättning), spanskan och buggkurs.
OBS! NYBORJAR ENGELSKAN SKULLE BEHÖVA YTTERLIGA-
RB NÄGON ANM/iLAN TÖN ATT VARA PÅ DEN SÄKRA SIDAN.

* DATA-kurserna har, sorn vi meddelat i värt att veta nr 47,lockat
så många aff kursstarterna måste spridas ut mellan november till
februari. Efter nyår kan vi också börja med Windows 95.

* Pappers Grundkurs fick vid uppsökeriet ca 35 anmälningar.
Tyvärr har vi bara möjlighet att ordna en kurs (ca 15 pem.) per sä-
song och det innebär att vi även i år tvingrs meddele ett 20-tal med-
lemmar att vi inte har lörmåga att tillgodose deras önskemål detta
år. Men vi ger inte upp utan kommer tillbaka nästa år - hoppas att
Ni gör detsamma.

* Som synes har vi en del problem kring studierna men det iir i grun-
den posltiva problem. I)et finns många avdelningar inom fiirbundet
som inte har någon studieverksamhet alls att tala om och där har man
problem av en helt annan art

L

Vi har all anledning att, trots allt, vara optimistiska. Studiekomnittön
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Så har den då äntli§en kommit!
Robert Nybergs nya bok "Tar ni kreditkort?".
På 74 sidor ocft 113 biltCr/strippdr möter vi en av Sieriges'roligaste oclt
letlande bi ldsotiriken I ngen kan nwd sådan träffsdkerhet fånga app fi re' -' :'

teelser i samhtillet och på ett avslöiarde siitt visa upp detfiir sin publik
Gamla ordfår ny betydelse som t ex niir den lillaJlickanfrågar sin pappa

"Vad betyder grundtrygghet?" och han svarar "Att åtminstone kronofog'
den ttinker på oss".
Oavsett om Robert i sin konst riktar kritik motlinansntarknaden, kommu-
nernos besparlngsjakt, EU-byråkratin eller barafilosoferar över livets och
nalurens villkor så lyckas han hitta det underfundiga mitt i all bedrövelse.

"Tar ni kreditkort?" ör Roberts tredje egna bok - efter två seriealbum -, men

lmn har också illustrerot en rad born- oclt vuxenböcker, bl afackliga ut-
gåvor sonr "En ny arbetsröttu. Boken iir utgiven på bolfi)rlaget Alfabett
och kan köpos i bokhandeln eller lånas på bibliotek - gör det!
Ni kommcr inte att ångra er.
/RB
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SKYDDSSIDAT{
I liirra numret av PM skrev jag några rader om två typiska olycksfall liir vår branch.
I det här numret ska jag ta upp de olycksfall som toppar atatistiken. FALLOLYCKOR !

\

L

\_-
Hans Åhman

"Jag iir intrsserad avframtidenfir
dör skall jag tillbinga resten av mitt liv.,,

"Att tiinka tir så besvörligt att många
firedrar afi döma"

"Kritik kan utriitta en del, uppmuntran
kan utriitta önnu mera."

"Den som inte gör några misstag gir
valig*is ingenrtng alk."

11.

)

Jag har haft ftirmånen att få deltaga i en ftirbundskonfererrs i Stockholm, där bl.a. våra
vanligaste olycksfall diskuterades, vilka konsekvenser de får såvät ekonomiskt som
fysiskt, dels fiir den anställde men också fiir fiiretaget. Jag kommer inte.att ftirdjupa mig
i problemetr.rnenvill.gär.na,Iäinna.,några synpunktig."....- -.i... 'i).. :

Fallo-lyckpr definieras inte enbartsom fallfnfln hög höjd,.utsn det som,vi vardagligt kal.-
lar "snubbling" i löspapperr,.på srangar, på dåriga g.""ting"", pä dåriga stag etc. är också
fallolyckor

De flesta flesta av oss har nog någon gång snubblat på en slang som legat på golvet, lös-
papper som giort att vi inte sett var vi sätter ner ftitterna. De iesta gåig"i går det b.a,
men ibland ramlar vi och vrickar en fot eller får en sträcklning i belret. b.tt, i sin tur
kanske leder till en 2-3 dagaru sjukskrivning. Första dagen btii karensdag, 2 dagar med
endast 75 o/o av lönen. Med 90:-/tim fiirlorar man l.080i- på en ,'sketen siubbling,,. Vad
det kostar fiiretaget vet jag inte, men med en eventuell ersättare blir det mycket pengar.
Intresset hos den enskilde och liiretaget borde vara ganska stort mr ait nirtuygga rit-
nande olyckor.

Dessvärre är dessa oY-:kol ganska svåra att fiircbygga om man inte får reda på var, .är
och hur de sker via tillbudsrapporter. Historien visar att det inte enbart går att hänvisatill att ha ordning på arbetsplatsen, utan det behövs oftast också byggas tort.

För den enskilde som drabbas kan dessa tillbudsrapporter vara till stor ekonomisk hjälp
vid en våIlpndeutredning. Om brister har påtalats iiil aruetsgivaren vid en ti[budsrap-
portering och ej åtgärdats, är utsikterna att få tillbaka fiirloiad arbetsftirtjänsr myckct
stora.

Dlirfr;r villiag uppms.na till att alltid skriva titlbutlsrapporrer ifall det hiint någtt gudc fi)rdin^egen skull somfir dina arbetskamraters skull Min da iii också viktigt att det 
^...seriöst

CITATET
"Den som gtirna btir
lastar alla på."
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OLYCKSFALLSSTATISTIK

1996
Olycksfall
t.o.m. l3ll2

Tillbud
t.o.m. l3ll2

Olycksfall Tillbud

Ved och Massa
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Utveckling

Hans Åhman

I
I
4
4
2

I
I
4
7

3
0

(
L

(
L

FöRÄNDRIN6S.

TRyCK€T 
.TVtI{CAR

o's Arr 6äRA vlssA
oMPe loRrr€R.r.r6AR

t vÅcr HUt.lAN-
6a9tTAL.-

...ocH

H€rER...

DEN SOM

rÅ* geHÅLLa

Jogs6T

Några få rader om stistiken när det gäller olycksfall och tillbud fiir 1966 samt
jämfiirelser med 1995:
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,,SKYDDSKLIPPET"

)eanette fick ryggont - sedan blev hon uppsagd

106personeromkom.. i

i arbetslivet lgg5 , , ,j

. Under t995 omkom 106 personer:: _i

JcancttcLarc. iarbetslivet,g3avdemiarbetr 1

i:X:;i;:;;Zi:;r/ på väg till eiler rrån arbetet. Av ^ I

kassan, lrots rc. 93 dödsolyckorna drabbade ;

i:#T:#å"#, anstallda, jsegenföretagareoctrs, j

'Jii#,1?il;,, värnpliktiga. Två var kvinnor,'':
,yesÅiia,iie,i restenmän.Detärdetlägsta a- -';
i:ä':;r,::fl: let dodsfall.hittills för aÄetsr* -
aöetsgivaten re, Vanligaste dödsolyCkan är IuP,t,nne' donsolyc-kor.' .,.',:. l

Chefen väSrade
EIe henne en stol
Jean6tto Larsson va, Into
vård on stol. Hon flck stå
och Jobba vld kassan tllls
ryggon blov alldele3 stel,
och medan hon låg homma
och var sJuk blev hon upp-
§agd. Per brev. Utan skå|.

lcarrcttc Lrrsson flyttade frln
Stockholm till lloden i hupp onr
rtt m ctt fnst jobb pl Slatoil i

Crrnmclstad, diir hon nnställdcs

pil prov i scx nrlnadcn [ftcr cn

dryg nrllnrtl krpil ulerade ry6g,cn.

- Iirr nrorgon hadc jrg, så ont
att jag intc kunde stiga ur sing-
cn. rng Yxr totalt invalidiserad.

Srnirtor i rygg xh nackc hatlc
hon känt hcla lirlcn. Arbclskanlra-
lcrnx lycklc intc ntt (let var nilgon
itld rtl [x rxrr cr slol. Dct var bist
att hon lärde sig lcvr nred rygliont,
r» hon nu villc jobtra kvan

Min bcriiltade fitr hcnne att
ligrrcn lradc skruvrt loss stolcn,
sonr vir filstr»ontcrad vid kas-

san. Dct var en iildre kvinnr sonr

salt vid kassan, niir han cn dag

sonr rtt lskrnoln (or igenorn bu-
tikcn,rycktcåt sigstolcn och för-
svlnn r»cd dcn.

- l)rl insrlg jag rtl ixg. sonr iu
vrr rn;tkct yngrc, ll«lrig skullc
krurnr fil cn stol.

lvlcn }canctle Lrrson villc indl
inte gc uplr. Eftcr att ha vrrit

sjukskrivcrr i tvrl vcckor och gltt
pl sjukgyrrnrstik varje thg, korr
hon tilltraka till jobtrct.

- Inte lrcllcr rru fick jrg, sittr
ncr Virkcrr blcv virrc och jrg,

sjukkrcvs i yttcrligarc tvl vcckor.

Mcn nu var liikarcn myckct
tydlig. Åntingen skullc hon ha cn

slol, för att kunna Yaricra sin ar-
betsställning, ellcr skullc hon sä-

g,c upp si6,. Ännars riskeratlc htn
att förstöra sin ry6i. Och dct vil-
lc hon intc göra, vid 24-Irs llder.

- Sl jag talarlc nrcd pcrsonal-
chcfcn igcn och sa rtt rygg,cn in-
tc längre klaradc rv itt ja8 stod
rrpp oclr arbctade.

uppslco uulr sxÅr-
TvI rlagar scnarc korn svircl i

fornl av ctt brcv, rncd lrcskcrlct
att hon var uppsagrl. lngr skil
xnSav§.

- fag bchövcr intc rngc rrilgrn
skäI. Det iir därfiir man har pro-
vanstiillning, sigcr :ignrcn, Lars

Nilsson.

Fackct är maktlöst.

- Tyvärr har arbctsgivaren ctt
starkt skydd vid provanstillrring,
sliger Stefrn Luudin, ornbuds-

nrurr pil'ltansport. Men sielvklart
lrar perunalen rätt till€n stol.

TrinslDrt hrr bcsökt nrackcn

flcra glngcr nrcd rnlcdnin6 rv
den höga pcrsonalonrs:iltnirScn.

- Dc anstiillda känncr sig irgr-
de och är viildigt skrirndr, bcrät-
lar l.untlin. Ägarcu stlr ofta litc
hrlvgönrd i lrutikcn och (ivcrvr-
kxr (lcm. JaB tror rt( tlc är sil rlid-
dr att dc gör vrrl sonr hclst.

lcanclte Lårsson vrr inte rätld.
lvlcn hon såg rädslan pl nira
hrlll:

- Dct är skränrmande. I'crso-
nrlcn lrukrr sig och krypcr fiir
Ironom. De vågar knappt tittr
hononr i ögoncn.

Irörst förnckar ägrren nll,can-
cttc Larsson ilvcr huvud tagct
b€tt otrr att l]l sitta ner itrland, sc-

dan siigcr hrn itt dct rcnt Prrk-
tiskt inte skulle fungcrr.

- Drl milste jag llsa fast en nrirr-
niska vid kasn. I)ct hrn<llar
trots nllt om ekonomi och pengar.

l'örro årcl lrarlc du crr vinst på

915 556 kronor?

- fa, nrcn de si{Trorna siig,cr ing-
cnlingonr yxd dct ilr sorn giitt bral

Stiimmcr dct att du gönlmcr
dig i butiken och övervakar per-

sonalcn?

- Det vill ing inte korrnlentc-
rr, [ör tlct är inte sxnt,

'liots liikrriltyBct lrlivchr rigr-
rcn itt ,cn[ct(c Lrrssors bcsviir
intc hrr nrctl joblxt att gi'rra.

Och hon sadcs upp cnbart pi
gnrnd av rtt "lrcnncs scrvicc-

lcancttc Larssoo trlir nryckct
upprörcl när hon får höra dcttr.

- Du, sägcr hon nrcd durrandc
röst. lag har pappcr prl dct... lrg
har jobtrat nryckct i butik. lag vct
att jag inte är en dllig.,. Nej, nu
blir jag förbannrd,

xnÅvog aÅnntxcln'
Iör dry5t ctl år s(lnn besöktcs

nrackcn av yrkcsinspcktor Carina

lohansson, mnr bllrrtl rnnal
kriiv(le förbllttring i dcn psykoso-
ciala nrbeismiljon.Scdnn dcs har
arbetsplatsen intc inspektcrats.

Mcn tillsynsdircktör Göran
llerlin konstrtcr.r ntt arbcts8i-
vrrcn llr skyldig atl rnpassä ar- /
l,ctsmiliön cftcr individuclla filr-
uts:itlningnr. Artrctsmiljölagcrr
är nryckct tytllig pl dcnnr prrnkt.

fl Stitoils lruvudkontor i
Stockholnr håller rnrn lrl att un-
dcrsöka rrbctsförlrilllrrrclcnr 1,1

rrrackcrr.

- Vi har vlra rcglcr, och rlcnr

ska nrrn leva cftcr, det kriivcr vi.

Annnrs mlstc ntan skilias frin
det lriir, sägcr regionchcfcrr Klcll
llugozon.

- l;iirctrSct drivs uItlcr vr'lr

lhgg oclr i förllingtringcn iir dct
vi sorn kcd,ir sonr kan skrtlas av
(lct h:ir.

:Det visar en sammanståillning, tr

gjord.av Statisriska centralbyrån,,;
och fubetars§ddsstyrelsen, över i

anmäldaarbetsskador 1995.,'. i,. , :

Drygt 48 000 arbetsolyckor och ;

arbetssjukdomar anmäldei under.. :

fOrra året. Flest olyckor inträffade r i

; bland:man i brand- octr,radd-;'1
I ningsvcrksamhet.' Flest sjqklo.i .1

. mar anmiildes av kvinnor'i jord-". i

öch stenvaruindustri. , , , ',i .: '. 
'

r

kilnsla var viirdclösi
IJr "ArbdarskYdd" nr I 1966
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FORSAKRINGSSIDAN[

Har ni fler än en kollektiv hemfiirsäkring
i familjen ?

Om ni har fler än en kollektiv hemlörsäkring i familjen har ni. rätt att få en
A LLRISK-lörsäkring utan kostnad.
ALLRISK är en tilläggsliirsäkring 16r lOsegendom som gällcr liir upp till
15.000 kronor per skadetil[älte och objekt.
(Kostnaden f6r denna llirsäkring är normalt 310 kronor/år.)

Ring FOLKSAM i Norrtälje tel.0l7Gl26 05 så ordnar man att ni får
A LLRI S K-fö rsä kri n gen.

Sune

Har du rätt ftirsäkrat ?
Har du rätt lån ?
Har du rätt fiirsäkringsnivå ?
Betalar du kanske fiir höga premier ?
Behöver du fiirbättra ditt fiirsäkringsskydd ?

GöT EN FÖRSIiKRINGSGENOMGÅNG

Den l4ll och 2lll finns

Louise Burell, Folksam

i "Röda villan", avdelningens cxp., och gör cn kostnadsfri
genomgång av dina fiirsäkringar.

Ring och beställ tid hos Ulrika på avd.exp. Tel.263 90.
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lntorpo[€llorlys16 en föörytare I Norge. Man sklckade,:d 
"l bild på den ellerlyste, lotogralerad lrån höger

och vänsler och lramifrån.

. .. Eftsr fyra dygn ringde polisen i Oslo tlll lnterpols
högkvarter och sa:

- Vi har arresteral mannen till höger och mannen lill
vänster, men han i mitten har rymi till Sverige ...

Vot du att norrmännen har börJat hamslra lrlmärken?
- Jo, de har hört 6ll portot ska stlga.
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Så var det norrmannen som lörsökle dränka sina be-kymmer.
Men det gick lnlo - hans tru kunde slmma.

Så var del den gången Ola vann ett vad.
- Han slog vad med en svensk och en dansk om vem

som kunde uppehålla slg långsl lnne hos en get. När
det hade gåll lem minuter kom dansken ul. Och sven-
sken lyckades hålla ut I en kvart. Sen gick Ola ln och
efler tjugo mlnutor - kom geten ut!
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Vet du varför Ola är llat I nacken?
- För att han alllld lår toal€ttsistsen I nacken när

han ska dricka vallen!
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Har du hört den om de tre skandlnaverna som skulle
gltJotlneras?

- D€l var en svensk, en dansk och en norsk. När
dansken låg på gilJotlnen fastnade utlösningsmeka-
nismen, så alt kniven Inte löll. Enligt gammat tradition
var han därmed frikänd.

Samma lur hade svensken. Också i hans fall
hakade kniven upp slg och han blev frlkänd.

Så vardel norrmannens tur. När han låg på glljo-
tlnen pekade han på utlösningsmekanismenicn å tttt
bödeln:

- Hör du, jag tror att det sltter något i vägen där
uppe !
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L Och så skulla Ola Norman hoppa fallskärm.

Med I flygplanel varockså en svensk och en dansk.
De blev grundllgt instruerade och flck vela att de skulle
räkna llll tre lnnan de drog I utlösnlngshandtagel.

De hoppade och svensken och dansken gJord-e som
de blivll tillsagda. Medan de svävade n", iå, en stor
mörk klump lörbl dem. Lile orollga landade de och
börfade gonast lela efter Ola. De hiilade elt stort hät i
marken och när de tittade ner så låg Ola på bolten och
sa: - To!

,/ ,.

Vet du vad det står I botten på nor:r; . , rlrcr?
- Öppnas I andra ändan!
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aaaaaa man agar den man älskar !
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Dåliga chefer

värre än dålig luft

en dltlig chef.

\ yunrerfl ställs dct rrrycket sto-

§ r.r krav pl cnskildarviicä.ir-r

brtrres yrkq5skickliglrct. Niir en

kanrrn.t riii nrig stikte arbete som

De nya

budorden

kan climi-

maskiner och andra elalstrandc apparater i an särskilt rum. ,

Med cnkla tekniska lösningar glr dct att lösa nästan allar,

arbctsmiljöproblcm - utom dåliga chefcr. .

.n tt gammalt trlesätt lydcr "fisken ruttn;rr från huwdet?, sl

fltr det ocksl mcd stämningcn på en ,rbctsplats: oklara, ,

ib[and rnotsägelscfulla, ordcr utdclade av slutna och otill-
gängliga lcdare kan ödclägga trivscln pl arbetsplatsen.

Sådann chefer är inte bara skadliga för lönsamhcten, i läng-.

den utarmar de ocksl företagens viktigaste resurs, personalen.

Anstälkla som drabbas av en dlllig cheftappar arbetslusten, blir
tveksanrnrr oclr slutr ta egna initia-
tiv. Sällan vlgar ulgon protesterä.

Sonrligr nrc«l;rrbetare väljer iindå

iltt liinrni förehget, nlcd ovärderlig

kompetens i br8ogct, nndm stannrr
kvlr och lider i tysthet. Dcn däli-
gl clrcfens tlilligir inflytantlc blir
till slut ctt pcrsonligt problem

för hrns undcrordnarle.

)rg vlgar pils(il att tiotusen-
tals sverrska löntagarc mår dä-
ligt p:l jobbet pli grurrrl av sinä

clrefcr. )ag tror ocksl iltt det ät

llittare att stå rrt rned bullcr,
tlanrm och strtisk clektricitet itn

oderna tic'ler kräver moderna rcgler. Vi ll-
la måste anpassa oss när omstiintlighetcrna

förändras; arbetslivet ställer ny:r krav och

samhället kan inte längre ställa upp om

vi är sjuka eller gamla eller arbetslösa. Detta

måstc vi förstå och inrätta oss efter. Då kan det vara bra att ha nya bucl-

orcl som komplenrent till de gamla. Så riskerar vi inte att gå vilsc eller

ha begärelse efter sådant som inte kan begäras.

Därför finns nu clessa kompletterande budord, inte pr1 .stentavlil

utan på http:/www/etablissemanget/

Du skall icke virra kvinna, på det att du må tä brittre ltin l'ör

likvärdigt arbetc.

Du skall icke vara gammal och sjuk, på det att du icke Irar be -

giir efter hemtjänst.

Du skall icke drabbas av belastningsskador, eniir tlessa icke

finns.

Du skall icke vara ung och oerfaren, då du icke kan gcs tilltrii-

tle till arbctsmarknad, erhålla a-kassa eller socialbitlrag.

Du skall icke hava ett osvenskt narnn, enär det trtestrirrger dig

från arbete utom de skitigaste och slitigaste.

Du skall icke vara frispråkig på din arbetsplats, en:ir tlct krn

rendera dig sparken.

Du skall icke hemfalla åt sjukannrälning, utan trg;r itr' ,lirt sc-

mester för att vara hemma och vårda din sjuktlonr.

Du skall icke hava begärelse till I'ast anställ nin8, tr t,r rr v r I I ist

stå till pass när du kan tänkas bli tillkallad.

Du skall ickevara handikappad, på det att clu ickc skr pocka

på rehabilitering.

Du skall ständigt framhålla dig själv

framför de andra på det att dct må gå

dig väI.

Rolf Wikst ram, chefredaktar
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tunribit aneförare hos Stocklrolnrs '
loliahrafik fick han gl igenoin ctt
jlussin stresstcster sanrt ett sanrtal

hed en psykolog. NIr jag tidigarc i

ir intervjuade lngemar Kriito([ers-

niör, nrrn, atlct, har familj, iilh '
och är en alhnärrt trdvlig tyir:' ; r

NIKAN
i näringslivets hierarki verkar kraven paradoxalt nog nrinska:

-orchim 
Berner, nybliven rctlaktionschef.på Dagens Nyhe-

I rer, säger att det är "nltrmapt chockerande". hur utbildning'
/n i ,tt vara chef nonchaleras yrä svcnska universitet och hög'

skotor. Till tirlningen.Chcf 
'sdler 

han: '' I , ': , .

"Man urbildar spiaialister och vct ltt lnllnga rv dem

komnrer art bli cltefcr, meri äL:studerandc lllr ingen kunskap

i ämnen som är grundlägganrte för att de ska kunnc bli duk'

tigä le<tare /.../.Chefskapet är ett yrke i sig."

Duktigr ingeniöier byter yrke och blir,usla verkställande di'
iektörer, 0yhlintc rcportrar lrfonlras till dåliga redaktionsche'

fer och skickliga ekonomer förvandl;rs till okvalificerade mel.

lanchefer. Priset för tlessa fehktiga rekrytc-ringar lrlir till slut en

i ipillrör och enskilda riränniskor med magsår'.kro'

nisk huwdvärk och svlra strcssmärtor i leder och muskler.
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Tomten

Midvintenattens köld är hånl,
stjärnorna gnistra orh glimmr
Alle sovn i enslig gård
dj upt under midnattstimme.-
Månen vandrar sitt tyste ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endest tomten är vaken.

StÅr där så grÅ vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som måuga vintrar lörr,
upp emot månens skivl,
tittar mol skogen, där gren och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det liir båte,
över en rrnderlig gåta.

F'ör sin harrd genom skägg och hår,
skakar huvrrd och hiitta -
"nej , tlen gåtan Ir alltlBr svår,
nej, jag gissar ej detta" -
slår, som h:rn plägar inom kort,
slikr spörjande tanker bort,
går att ondn:r och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redsknpshus,
känner pfl alle låscn -
konra drdmma vid månens ljus
sommardrömmer i båsen,
glömsk ev sele och pisk och töm
Prllle i strtlet har ock en drdm:
krubban hen lular över
fylls av doftende klöver"

Går till stängslet fi6r lamm och får,
ser, lrur dc sova där innen
går till hönsen, där tuppen stÅr
stolt på sin högsta pinnen
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknrr och vifter svanscn smått,
Karo sin tomlc känner,
de äro gode vflnner.

Tomtcn smyger sig sist att se
husbondfolket de kära,
liinge och väl han märkt, att de
hålle hens ltit i §re,
brrnens kammar hen sen på tå
nnlkes ntt se de söta smi,
ingen nrå dct lörtryclo:
det är hans störstå lyckr.

Så hnr han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn, mert varifrån
kommo devil hit neder ?

Släkte fdljdc på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick - men vert ?

Gåtan, som lcke llter
gisse sig, kom så åter.

Tomlen vandrar till ladans loft:
där har han bo och fiiste
högt på skrrllen i höets doft,
nära vid svalans näste,
rrrr är väl svnlans boning tonr,
rnen till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
fiiljd av sin näpna maka.

Di har hon alltid att kvittra om
månget ett Färdeminnc,
intet likväl onr gåtnn, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimmu på skägget blänker,
tomten grubbler och tänker.

Tyst iir skogen och nejden all,
livet dänrte är fruset,
blott från liärren av forsens fall
höres helt srktå bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den slsll fera,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattcns köld är hånl,
stjiirnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sflnker sin §sta bau,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endest tomten är vnken.

Wkatr Rydherg
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