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Riksavtalet som blev klart i vintras och som gäller
från den 1:a januari innehåller loljande delar for i
år.

Generellt
Lokal pott

,350Ä
0,650Ä

Summa:

2,900Ä

I

:270:-/man.

:

100:-/mån ca
Arbetstidsforkortn. 0,50Yo faller ut florst 1999.
Beräknad lönegl idn.O.40oÄ
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Och enligt en samlad expertis - läs journalister
hade Pappers fätt ett avtal värt 2,9Yo, när det enda vi
kunde vara säkra på att få ut for 1998 var 2,0oÄ.
Löneglidningen vet vi inget om fdrrän året är slut.
I vårt fall skall premien i så fall ge ett
genomsnittligt utfall som ligger över fiolårets som
var 7,960Ä.

-

Vad det gäller "arbetstidforkortningen" återkommer
jag ntir jag vet hur frågan blivit löst mellan
forbunden.
De nya pengarna kommer på nästa lön. Resultatet
efter alla arbetsgivarenej kan ni se i bilagan.
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Månadslöner (Grundnivå)
Crupp I

I l.437 krlmån
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13.328
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Övriga tillägg och ersättningar fr o m I januari 1998
Hamn

kord

Vid en lastrungsprestation bänre iin I1,0 ton per mantimme betalas for varje tons förbänrLng
13,51 kr per flirjlastnrngstimme for deltagande personal.

Året-runt-tilläse
ÅR-tittagg utges med

I

.

l5 8 kr/man vid heltidsanställning.

Beredskapsersättningar
Vardag

Lördag. söndag och helgdag
Storhelg då drift ej pågår
Storhelg då drift pågår

Veckoslutsutlastmng

200 kr/dy'gn
550 "
673
894 "
490 "
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- Ersänning For vrk. forman
rid ersännhg per trmme
- Ver§'gsersåttning
- Ersänning huruds§'ddsombud
-"
s§ddsombud
brandkårspersonal
- Ti I I lorfogandeti I lågg, Hamnen
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t-tr

och fliiktskötare

,UFI
,sädare

i PB
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- Matersänning
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* Utges ej till personal anstlilld efrer94l2l7.
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t75 kr/mån
E,36 kr/tim
700 kr/kvartal
5 t1 kr/är
392 kr/är
1"320 kr/är
587 krlmån
739 l<r/är

370 ls/är
166 krldygn
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AVDELNINGENS STYRELSE
Etter avdelningens årsmöte har avdelningens s§relse följande sammansättning:

Ordförande:
Vice ordförande och
Studieorganisatön
Kassön

Vice kassön
Sekreterare (för avdel ningsmöten):
Ovriga ledamöten
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fohnny Kar{son
Roger Berglund
Sune Alm
lennart Svenberg
Roger Larsson

totta Wdlund
Ulla Strandberg
Bo Andersen

Patrik [undberg
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Boel Malmberg
Robert Flykt
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ffin studiekommittdn

Studiecirkelverksamheten under våren Yar fortsatt hög.
Och från studiekommitt6ns sida ser vi gärna en fortsättning i
höst på samma fina nivå.
Datan dominerar och kommer väl att göra så ett tag till.
Ett tack till ABF, cirkelledarna och alla deltagarna!
Studierapport ftir 199E
Pappers rvd jE
Studiekommitt6n lämnar härmed redovisning över verksamheten avseende
studiecirklar, kurser och konferenser som gäller fiir tiden lll - 3lll2 1998
och omfattar centrala, regionala och lokala arrangemang.
Datumen efter cirklarna anger när cirkeln avslutats. Redovisningen bygger
På uppgifter som kommit studiekommitt6n till kännedom.

STUDIECIRKLAR
FGU - t4t4 (TH)
FiP 1 -22t4 (RBiLS)

8
16
7
4

Samhällskunskap - 1612
Engelska nyb - l8/5

DataW95-15/1

10 deltagare
8
8
9

DataW95-16ll
Data W
Data W
Data W
Data W

-2lll

95
95 -2611
95 -2711
95 -2013
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DataW95-30/3

8
6

DataW95steg2-lll3
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Data W 95 steg 2 -1713
Data W 95 steg 2 -2613
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Internet -2513 (LH)
Bugg/Foxtrot - ll4
Navigation Träslöjd -2014
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Teckenspråk

-

Modellbygge/Gräv-där-du-står

**= enbart pensionärer
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Nyheter inftir hösten
Den 31 augusti träffas studieuppsökarna och planerar infiir
höstens och vinterns studiesäsong. Uppsökeriet börjar i
mitten av september. Här några exempel på vad som blir:
q Medlemsutbildning (det nya FGU-materialet)
o Förtroendevald i Pappers - FiP
u BAM - Bättre arbetsmiljö (här finns också ett nytt material)
o Baskunskapsämnen som engelska, svenska, matematik och
samhällskunskap
o Data-kurserna fortsätter också. Från och med i höst kostar
datakurserna 300 kr när det gäller grundkursen, steg I och 2,
samt Word och Works. Övriga datakurser kostar 500 kr.

NAVIGATION

L
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Efter alla grundkänningar i sommar kan det vara på sin plats att
göra slag i saken och anmäla sig till en kurs i navigation.
Många vill komma igång tidigt med denna kurs och därfiir ber vi
Dig som är intresserad att redan nu komma in med din anmälan.
Man kan välja mellan ftirarintyg/kustskepparen eller Maskinist B
Eller VHF. Den sedvanliga medlemsrabatten finns kvar.
Anmäl dig till din studieuppsökare eller direkt till fackexpeditionen, tel 26390.
Om det finns underlag startar kurserna redan i september.
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Det säljande ryktet
(örerag

har erik på dagordningen, visar ArbetsmilI f ^rr^nnar
sen.lsre
undersökning.Tre av fura (tirerag anser arr der ecislt :ot
7ke ligger ierr ansv'arsfullc uppcrädande mor kunderia och iact

de anscällda har en god arbersnriljö (läs mer på sidan
3l).
Jag rror atr dessa ftirerag resonerar ungefir så här:Våra egna ansrällda kan också vara '"'åra närnrasre kunder. om de rvingas jobba

i e. ps'kiskr eller fr'siskc dålig nriljö, or, dc ser arr vi slarvar eller
fiskrr r:red dcr'r gör,a'slö.;.rr'i på err njrnrrsr ör.erndlrgr s.itr v.år
s'n pi dc nr.rnnrskor sonr ','i l'ill ska köpl ,,,årl rlJnsrer euer r.aror.
och orrrr.'Inr:orrr r,'is.rr r,;irl nredarbetlre respekr, ger denr till-

'i

räckliga resurscr och kr.rnskap. då upprräder r,'i så som goda nredborg,rre bör. Da kan ocks.i anclra än r,.ira nredarberare lira på arr
våra varor och ganster är jLrsc.r.
Dec handlar helr enke lr o.r inleversetörnråga. Arc inse art ftiret.rger allcid hlr en n.irrr:asce orrrgivning äv'en onr dcr agerar
på
en inrernarionell nr;rrk.ad. I dcn nära omgir-nlngen ar.slojas ftirer.gcrs ellcr org.rnislrionens h.rndli,gar, nror nrinniskor och nror
nriljön. De r är lärr arr se sanrbandct n:ir dcr galler den
nriljön.
'rcre
Der sonr nu håller på arr er.rblcras är err s'nsärr d.rr ansrillda
och
konsunrenrer behlncll.rs rrrinsr lika respekrtirllr soni naruren.
De fbrcr.ig sour gör der i d.rq hrr erc srorc forsprång
i.1.rkren pi der qoda, sllj.rnde rr,.krcc.

Ovanstående artikel har jag hämtat ur senaste numret av tidningen Arbetsmiljö, nr 5. Det är en
ny trend som nått Sverige och som kallas företagsetik. I tidningen finns det flera sidor att läsa
om den nya etiken fctr de som vill, sjalv ska jag försöka återge en bild av den.
Bl a har man frågat drygt 200 st chefer med mer än 20 anställda vad de lagger in i an vara etr
etiskt företag.
77 oÄ menade att man skulle uppträda ansvarsfullt mot kunder
72 o/o menade att det skulle vara en bra arbetsmiljö.
5l % menade an man skulle motverka disknminering.
30 Yo menade an man skulle ha en bra miljöarbete.
19 oÄ menade an man skulle mowerka uppsägningar.
% menade att man skulle kontrollera underleverantörer, ex vis barnarbete
% menade att man skulle bedriva välgörenhet.
% menade hederlighet ,empati och annat
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Claes Trollestad forskare vid Handelshogskolan i Stockholm frågar sig v'arfor företag tycker
att det är rätt att ta hand om kunder och an satsa på bra arbetsmiljö. fu det av affärsmässiga
skäl eller att det för med sig något goft, eller är det en fasad som målas upp något trendigt.
Tillsvidare tror jag personligen på fasaden och trenden, eftersom for mig är etik något genuint
och äkta. Ditremot villjag göra en likhetstecken (:) mellan företagsetik och psyko-social

arhtsmiljö. Det låter inte lika flashigt och trendigt .( Tank er en meny på franska och
svenska, fasUin det kan vara samma mat låter den franska lite bättre, framför allt om man
lyckas uttala det rått.) Men är i grund och botten samma sak.
Daniel Steinholtz som arbetar med dessa frågor såger att flera foretag redan påbo{at arbetet
med att utveckla gemensamma ideer och värderingar, skapa stolta medarbetare, bra projekt,
visa socialt ansvar och vara goda f<irebilder och opinionsbildare och att inte enbart styras av
ekonomiska intressen. Om inte detta är ftirknippat med psyko-social arbetsmiljö så vet inte
jag vad det iir.

L
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För att skapa gemensamma värderingar och stolta medarbetare måste alla ha varit med om att
fatta beslut, man ska ha respekterat varandras siutiatoner och tagit hiinsyn och ansvar.
Att inte enbart styras av ekonomiska intressen. Tånk om nyinvesteringar inte var lika med
personalminskningar, att man låter organisationsföriindnngar ske langsamt, att man tänker pa
människors villkor minst lika mycket som på aktiemarknadens. Att man har råd att ta hand
om människor. Det är psyko-social arbetsmiljö,

Det här är viktiga frågor som borde intressera fabriksledningar och i min rycke finnas högt
upp på dagordningen.
Om man leker lite med tankar och siflror utifrån det hrir perspektivet skulle man kunna sätta
upp en tiinkbar bild på negativa konsekvenser som skulle te sig ungefär så här:
Om man tiinker sig att det skulle finnas 800 anstallda d ett foretag som har något negatilt an
säga om sin egen arbetsplats. Dessa 800 st känner 5 st vardera som jobbar och bor på annan
plats som de förmedlar sin negativa tanke trll. Det betyder att 4000 st plötsligt har en negativ
tanke till det företaget. Om dessa 4000 st också känner 5 st som jobbar och bor på annan plats
har vi 20000 st som formodligen fcirknippar detta företag med något negatirt. Det här kan få
en större spridning än både Norrtiilje tidning och Dagens Nyheter tillsammans, m a o behöver
man inte gå ut i tidningar för att skapa ett dåligt rykte det sköter sig självt framftir allt om det
finns psyko-sociala problem med i bilden.
Kan de som har negativa tankar ha en positiv inverkan på produkten ?
Kan de som hört negativa saker om eft företag satsa på det i en positiv riktning

L
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Företagsetik ar inte enbart "mjuka" frågor utan handlar även om den yttre miljön,
kundrelationer, engagemang i olika frågor etc. Men for mig känns det vihigt att belysa psykosociala problem som kan uppstå i stora organisationer. Oavsett med vilka problem man väljer
an arbeta med måste iniuativet komma från ledningen och vara ärlig menat i både tanke och
handling.
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I NYKTERHETSFRÅGA}i.
Ja fosrår varkcligerr inte, atr nogon vill foturc dä foskc;icke, - alkehälcr,
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når vi bar den valsmakende, nyttigc och hälsosrmme akvel.iten.

SKYDDSSIDAN
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decembernumret av Pappersmagasinet skrev jag om vikten av samarbete och respekt for
varandras arbetsuppgifter och då syftade jag främst på de projekt som var igång. Med facit i
handen måste jag säga att det fungerat mycket bra. For det ska alla inblandade ha heder och
ära av.
När det gällde olycksfallenför 1997 fick jag fyvärr rätt, olycksfallen steg ganska markant
.ltimfört med -95 och -96. Glädjande nog har trenden brutits. Aldrig förr har vi haft så lå
olyckSfall på Hallsta Pappersbruk. ( Se diagram.) Om vi tillsammans hjalps åt kommer det
andra kvartalet för -98 att hamna på samma låga nivå.
Vad som hänt eller gf orts för rent konkret har jag svårt att tolka i nuläget. Min forhoppning Zir
att vi har bör1at att änka mera på säkerhet och arbetsmiljö, att vi byggt bort felahigheter,
blivit bättre på säkerhetsplaneringar och att vi för en öppen dialog kring arbetsmiljöproblem.
Kanske har vi också insett att det är kostsamt att vara sjukskriven och darfrir inte vill ta några
onödiga nsker.
Det finns tyvän lite smolk i bagaren och det är att de olycksfall och tillbud som sker ofta är
relaterade till den egna arbetsmetoden. Vad ar det som gör att vi stupar på eget grepp så att
säga. Stressar vi upp oss själva p.g.a. störningar i processen eller stressar vi for att kunna få ta
langre raster, känner vi oss tvingade, (sjalvpåtaget givewis.) att prestera max i alla lägen eller
är det en kombination av allt sammantaget, vad vet jag ! Men jag är övertygad om att kan vi
bygga bort farlig och fysisk dålig arbetsmiljö kan vi också ändra på våra arbetsmetoder så att
de blir bättre och säkrare. Tillsammans med bättre planering och flitigt tillbudsrapportering
och nskinventeringar så fär vi ett mycket bra verktyg för att kunna arbeta i forebyggande
syfte. Tänk om vi kunde fä ett kvartal eller ännu bättre ett år med noll olycksfall. Vilken
höjdare.
Jag vill också meddela att s§ddskommiten fattade ett beslut den 3 juni angående s§ddsskor
som lyder: Alla som jobbar i produktionen och underhåll skall bara s§ddsskor, undantag är
kontorspersonal, lokalvårdare och besökare. För att slippa bära s§ddsskor krävs ett in§g från
FHV. För de som har svårt att hitta passande skyddsskor kan ta kontakl med FHV eller HSO.
Pappers kommer under kongressen i augusti förmodligen att anamma den arbetsmiljörapport
som är framtagen for den framtida arbetsmiljcin. Rapporten visar på vilka problem som finns
inom branschen och hur de skall åtgardas. Bl a tar rapporten upp problem som skiftarbete,

belastningsskador exponering av kemikalier, buller, arbetsorganisationer som förändras,
arbetslöshet, psyko-sociala arbetsmiljöproblem, vad EU-anslutningen inneburit ftir
arbetsmijöarbetet i Sverige. Skyddsombudens ev nya roller och funktioner tas också upp.
Frir de som är intresserade av rapporten och vill ha en kopia kan höra av sig till mig.

Inför semesterperioden vill jag säga att Ni som är rutinerade måste ta väl vara på våra
sommarjobbare och samtidigt vill jag passa på att önska er alla en trevlig semester med
mycket sol och värme.

Putte
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SKYDDSKLIPPET

Kemikalier

Arbetsmiljön vid Hallandsåsen utredd
Felal«tig information om gränsvärdet för akrTlamid och
bristfäliga uppgifter om s§ddsutrustning förekom vid tun-
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nelbygget genom Hallandsåsen. Men hälsoriskerna som tunnelarbetarna utsattes för bedöms som försumbara. Det redovisar Tunnelkommissionen i en delrapport.
Kommissionen tillsattes av regeringen i oktober 1997 för arr utreda
det ucsläpp av akrylamid som skedde vid tunnelbygget genom Hallandsåsen under sommaren och hösten 1997.1den första delrapporten
redovisar kommissionen bland annat arbetsmiljöfrågorna.
Ansraret för arbesmiljön rrar delegerar rill ect antal arbetsledare
genom en arbetsmiljöplan. lnternkontrollen skulle ske i enlighet med
Arbetars§ddssr;rrelsens föreskrift om internkontroll och besrå av
s §ddsrond er \arannan vecka, s §ddskom m ittå, arbets m iljöplan, handli ngsplan, arbersberedn i ngar och ris kanalys. Nyanställda s kulle inrrod uceras och samordningsmöten skulle hållas var sjäae månad. I arbetsmiljöplanen framgick bland annat att injektering under jord skulle urfä
ras av erfaren personal.
Vid tunnelbygget änns det tre huvudskyddsombud och drygt tio
skyddsombud som utJects av arbetstagarna- Utredarna har inte kunnat
klarlägga om skyddsombuden haft tillräcklig utbildning.
När Rhoca Gil började användas som tätningsmedel i juni 1997 var
repres entanter från leverantöre n Rhö n e-Poule nc på arbetsplatsen och
lämnade information om produkten. Bland annat lämnades uppgifter
om act skyddshandskar, s§ddsglasögon och råt klädsel rar den enda
s§ddsutrustning som behövdes. I ett varuinformationsblad från leverantören framgick det att även "självförsörjande andningss§dd" skulle
användas. Vad deca rrar förklarades inte. I rraruinformationsbladet angavs dessutom ect felaktigt gänsvärde for akrylamid i luft orn 3 mg/m'.
Enligt Arbetars§ddssryrelsens föreskrifter gåller 0,03 mg/m'.
I september avbrös arbetet. Då hade mätningar i tunneln visat halter som var upp till tio gånger högre än gänsvärder En stor del av arbetarna uppvisade symptom som stickningar eller domningar i olika
kroppsdelar samt hudirritation och andningsbesvär. Få av arbetarna hade använt tillräcklig skyddsutrustning.
lnstitutet för Miljömedicin har dock bedömt riskerna för reproduktionstoxicitet, förhöjd cancerrisk och ärftliga geneciska skador som försumbara för de exponerade tunnelarbetarna- Skälet är art exponeringen varit relatirn korwarig.
Sedan Yrkesinspektionen ått kännedom om missförhållandena begdrdes att Skanska skulle uppärta hanterings- och s§ddsinstruktioner
för det fortsatta arbeteg samt utbilda personalen. Det gjordes ockå en
åtalsanmälan mot företaget, bland annat för brister i läkarundersökningar och riskanalyser. Kemikalieinspektionen anmälde RhönePoulenc för brister i varuinformationsbladec
Tunnelkommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag sena.st den l7
november 1998.
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EN RESA TILL IAMSENKOSKI
faha, då var det dags ! 6 ledamöter ffin ungdomskommittdn skulle åka till
fämsenkoski och utbyta erhrenheter, goda eller dålip.
Det var ordförande Anders Liddn i spetsen för Robert Flykt, Thommy Kadsson,
Caroline Rådberg; Ann-Charlotte Widlund och Sylvia Nyman.
Klockan 06.30 täfhdes vi utanför grinden vid Hallsta Pappersbruk och tog en taxi till
Adanda, Vi flög med ett SAAB-plan och flygresan tog ca 50 min. Vid Tammerfors
flygplats så väntade Tia som var vår tolk och kunde engelska och Mar{<orsom är kassör
i faiket, och dessutom ytterligare en person vid namn Marko. Vi åkte i en liten buss
till fämse där vi blev inkvarterade i några stugor, som var väldigl fina. Där tog vi en
dusch och bytte kläder och däretter bar det av till ett värdshus, som låg vid en siö ute i
skogen.
Där spelade vi minigolf, ägnade oss åt yxkastning och kastade boule. Yxkastningen
v"nni av Ann-Chadotte Widlund. Middagen var som ett smörgåsbord. Där funns ett
mycket välsmakande bröd, som var Siort på surdeg (surdeg ger som bekant en väldigt
orolig mage) och av detta lät vi oss väl smaka. Sen blev det rundvandring i omgivning'
arna kring sjön och värdshuset. Nere vid siön låg det två rökbastun. Man vedeldar den
och röken gör att man ska lukta fäscht sen (ungefär som en böckling). Den här sättet
användes mycket förr när tvål var en lyxartikel.
Efter det bar det av till stugorna där ungdomskommittdn hade lite eftersnack
midnatt. Sömnen var välkommen.

till efter

Upp och hoppa, frukost och sen blev vi hämtade. Målet var pappersbruket UPM'
Kymmene. Där fick vi lite presentation om årcproduktionen, pappersmaskinerna (a st)
och en del annat. Där hade vi en svensk tolk. Med var även fackordföranden, kassören
och h uvudskyddsom budet.
Efter presentationen blev det rundvandring på fubriken. Vi fick se deas nyaste
pappersmaskin, en emballering som packade rullar fran Wå pappersmaskiner. Det
funns ytterligare en emballering som packade åt de andra två maskinerna.
Det var en våldig1 fin och modern pappersmaskin, som tillverkade iournalpapper. Den
högsta uppnådda hastigheten var I6o5 m/min.
Efter visningen gick vi till konferenstokalen. Där diskuterade vi en hel del olika saker.
Bland annat
deras rotationssystem, man växlar mellan maskinfönre, torkare o.s.v
våra och deas ungdomsaktiviteter
varför de har sa få kvinnor ansällda (I0 st varav 2 iobbar i dritten).

-

När vi diskuterat fiirdigt åkte vi iväg och tittade på reningsverket.
Efter detta var det dags att åka tll förläggningen för att fräscha upp oss lite. Sen bar
det av till en gammal kvarn vid en forc. Kvarnen var ombyggd till pub. Vi tittade på
ishockey ochlog en ö1. Efter första perioden av ishockeyn blev vi eskorterade till deras

\

fackföreningslokal som låg vid en annan sjö. Där blev det middag, bastu och bad i
sjön (ca 5 grader varmt), korugrillning och därefter mer ishockey.
När kvällen var slut så blev vi skiutsade till våra stugor där vi bjöd in våra värdar på
tequila och mera samtal. Tiden för sänggående blev ca 03.30 på morgonen. Vi hade
mycket att prata om.

I1.15 kom Marko, kassören, och hämtade oss. Vi hämtade upp Tia på vägen och sen
åkte vi till ett tlyckeri, som gör bloclq brevpapper, kuvert m.m. Där blev vi biudna på
lunch. Däretter blev det rundvandring i tryckeriel
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Nu var det dags att ge sig av till f,ygplatsen. Resan dit skulle ta c:a 1 timme. När vi
kom till flygplatsen så var vårt flyg insällt. Det var bara att sätta sig på en buss och
åka 18 mil till Helsingfors och ta ett plan däriffin.

Men rcsan var intressant och upplevelserik. Vi hoppas att vi har lämnat ifran oss några
goda idder, som de vill prova på. Vi fick i alla fall med oss några i bagaget hem till
Hallstavik.
Sylvia Nyman

KULTURKOMM ITEN

L
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FORM ERAR

I börian av maj så åkte jag till Borlänge och hälsade på avdelningen 50 (Kvarnsveden)
för att kolla upp deras kulturverksamhet, bara för att iag fick reda på att deras verk'
samhet skulle vaftl en av de båista som fungerar inom Pappers (kanske t.o.m. i hela
tO), och enligl min uppfuttning så var den otroligt utbredd. fag fick en hel del
intressanta uppslag hur jag skall få igång vår verksamhet.
Eftersom vår verksamhet har legat nere under en längre tid förutom vissa sporadiska
verksamheter genom Roger Berglunds försorg, så har jag inte siå stora krav detta år,
men ändå skall iag lägga ner lite energi på att ä igång några resor till hösten. fag har
bl.a. tiinkt oss r,esa till någon teater i Stockholm, kanske till "Hotelliggaren" eller något
liknande" Ska även försöka att anordna ishockeynesor till Cävle och Cloben.
Större ambitioner än detta har jag inte för i år. Men iag skulle vara mycket tacksam
om jag fick in förslag på olika kulturaktiviteter som Nl är intresserade av. Tänk på att
kultur är inte bara en massa tråkiga målningar eller sta§er etc. Utan nästan all slags
verksamhet är kultur på sitt sätt. Förslagen kan ni skicka till mig via internposten.'
Tack på förhand !
Thommy Kadsson
MER/ÄKC skitt 4a

I

Erik Astevirg, Skärsta, Hallstavik:
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TDELTcEN

sÄue...

rstä11et för att ideligen håna, trycka ner och förminska nån
e11er några som befinnei sej i undeitag"... rstä11et för aEt
rycka undan mattan för den å11er dessa människor...
om atr.för en gångs sku1l berömma och lyfta ul)p den
Yla säjs
e11er
dessa människor i ävsitt att få den e11er dessa arE växa
en aning? och vad säjs om arr. för en gångs skul1 1ägga eEr golv
som är srarkr nog att bära veka fötte; oär, ben? Ja,-iad sajä om
aEt försöka ia11afa11 när det är såvär fest som grä vardagi
Och vem vet? rmorgon kan den starke idag behöva
i sin
svaghel av den nu svage som då i ett an.rät 1äge ärhjä1p
sEark.

FÖRHOPPNING OCH FÖRANING.

(orr

KALLPRAT.

(uppliÅno KoKpuNKr.

Ditt kallDrar
sin kokpunkr
0ch brände ri11
f samma s tund
Som Ditt oförstånd
Slog dövörac ti11.
Nådde

KOM UT UR
FATABUR!

DIN

Kom ut ur
Din fatabur
Jå, Du behöver ej
!

Gömma Dej

Tör mej.
Ah, nej,

)

Det är

ljus trakt

att leva är att söka
För att finna pärlemoren isejåf1fram
slam
Men

ATT ÄVE}i FÅ SEGLA...
(

LJUSHAV. )

AEt även tä segla
Sin nattbåt på ett ljushav ibland
Är i bästa fal1 ett sält
Att sakta närma sej 1and.

"Bokstavsmolnen,' ska skingra sej
9T,kom
Så
ut ur
!

en

)

Du bor i.
Det är även en gryende J>rakt
Du gror 1.

Kom ut ur
Din fatabur !

Din fatabur

Än Ävnx...

