


~/dcrJ-t~ 
E-et lilla och det stora. 

Med jämna mellanrum når det redaktionsmedlemmarnas öron,att små.
 

förseelser har beivrats~någon har försovit sig mer än fem
 

gånger och skall uppkallas till "samtallf,någon har delat ut gxb
 

på fel sätt och ådömts böter,en annan rapporteras för att ha
 

skickat småbrev till buntlådorna.All~ för att skapa ordning och
 

~eda i postarbetet. ',,_.
 

Denna noggrannhet i det lilla kan sedan jämföras med hur Post

verket sköts i stort,T.ex att man kör med för litet personal en 

hel höst med fölVd att posten ständigt försenas och att pes-sonalen 

slits ned. 

Men ännu värre är väl den oordning och det direkta angrepp på 

fr.f', brevbärarkåren som Poststyrelsen och direktionerna medvetet 

planerat inför årets jul.För två år sedan drog man ner för

stärkningen i brevbäringen till fem dagar,nu är vi nere i tre, 

Dom som jobbat i svängen de senaste åren vet hur hårt det blivit; 

i år blir det ännu slitigare för oss och för kunderna blir det 

en serviceförsämring.Det är ju inte bara det att jobbet blir sli 

tigare;det blir ju också sämre utfört och meningslösarefvad är 

det för glädje i att göra ett bra jobb när man hela tiden ser 

hur det saboteras uppifrån? 

Sensmoral:Passa dig j-vligt nOGa för att slarva med två för

sändelser,försena 20.000 istället - då klarar du digl 

Nästa år skall PVO genomföras och med de~ fö ljer nya samrådsor

gan,"personalinflytandet" skall bli större sägs det.Dessa löf

ten,dessa ord kan (och skall) jämföras med handlingen:att verks

ledningen inför årets jultrafik helt satt sig över facket;inga 

förhandlingar eller överläggningar , bara direktiv. Och sedan är 

~dn så fräck att man skickar ut ett meddelande att besluten 

skett i"samrådlf med facketl 

Vi vet att den nedskurna förstärkningen leder till försäm

ringar för oss,och för kunderna, och därför får vi på redaktio

~3n framföra vår julhälsning:Låt jultrafiken gå åt helvete: 

Så kanske förstärkningen kommer tillbaka igen, och vi får möj

ligheten att göra ett bra jobb även i jultid, 

===============================~=====~=====================:==== 

Redaktionen ansvarar naturligtsvis inte innehållet i signerade 

!1r.tiklar. 

I redaktionen~Stefan Hörnqvist,Bosse Norlander,Janne Åhman. 
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:BJÖRN BERGLUND 

ha t' läEmat kamratkretsen 

Vännen och ka~raten BJrTn - 27 år ga~~al- lämnade
 

helt hastigt Vä:'l~och kemratkrdsen lördagen den 1,9 sept'·
 

efter en tra:fiko1ycka,
 

Tomrummet är mycket s.tort efter Björn - bland arbets


kamrater och vänner men kanske allra ~törst inomKlub~
 

Täby.
 

Björn innehwle vid slin bortgång sekreterarpom;ten i
 

kl:ubbs;tyrelsen samt flera representativa uppdrag i
 

olika orga~isationer~
 

Vi hoppades mycket på Björn i det framtida klubbarbetet.
 

Hans stora intresse j,:,ör·- och alltmer' ökande kunnande
 

on. r~ den f.:lckliga :':nörelsen borgade för gedigna :Lnsatser
 

i det facklig~ arbetet o
 

Under sista å"-'et ~ökie, uttogs och genomgick Björn tre
 

fackliga huvudkurs.er ooh utökade' därmede sitt fackliga
 

kunnande pe ett mä:nkbart sätt.
 

Alltid visade ~.iö:rnstort ::-ätispatos och ville alltid
 

att bestämmelser s-kulJ.e fn_jas, vare; s,ig det gällde som
 

för$Varare av de fackliga medlemmarnas rätt eller i
 

tjänsten ~ås,om arbetsledare.
 

Björn visade ofta att han inte var beredd att acceptera
 

all t sam .. litades oclt .s.krevs~ utan att flå bärande argument
 

för elier emet;,
 

En lovande, kunnip,' oC':u god facklig kamrat har lämnat
 

vår fackliga rörelsec
 

Likaså en $Däll och bra arbetskamrat har lämnat kamrat

kretsen.
 

Vi lyser f~id Över Björns minne. 

Jo~ef L 
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Nedanståe~de hemma-hos reportage 
har vi saxa t ur"Kalender 1~rån 

Mosebacke Honarlci" , 1963. 

+++++++	 Vi har gj ort et t h3m-"esöl: l-lOS ~~osebackes 
ateist, kamrer ViGg. Utanför dörren till 
hans lilla lya st4~ en skål med gröt till 
tomten och ,vq.,lJlc~i;1 grarigi-l'lander inramar 
tamb~lren. Ka~11rer'Vigg hälsa,r oss hjärt".,-:, 
l:'gt men oförskämt med 6rden -Vad i herr~ 
ans namn_ \iil=_ nJ_? St:. g in för guds skull, 
men g~ int6-u~der stegan-det betyder 
otur!,·,_; 
-Trur fri tärikal"e Vigg på jul tomten, frå
&~r vi. -Ånej, svarar han, det kan jag 
väl ::;'nt.e precis säga ... Men det finns så 
mycket mellan h1mmel och jord som man 
inte förstår ... . makterna, för jösse 
nammen! ' " 

Vid fi"nstret står en vacker jullrrubba 
med bomullssnö och allt. 
-Ja, säger kamrer Vigg, det är en helt 
ateistisk julkrubba, som jag själv har 
knåpat ihop nere på församlingshemmets 
hobbylokaler;, jag brukar få hålla till där 
och snickra. Om ~edRktö~n ser här så är det 
tomt ~ stallet-sånär som på hästarna. 
-Hur ämnar ni firå julafton, kamrer Vigg? 
-Ja, jag sitter Väl hemma och småsvär och 
tittar på TV. Och sen går jag, väl och 
lägger mie tidigt. För man måste ju orka 
opp till julottaYl. Lite stämning måste 
man Ju ~a~ 8i~ i ~enna signade juletid, 
avslutar fri T.änkare Vigg och 'drar sig 
försiktigt hädande in i ,en vrå. +++++++ 

/////////////1///////////////////////////////////////////////// 
." i' I D~) ,	 . 

?';:

Efter segslitnE\, förhå.ndllngar kommer det s.k. obliga
toriet att införas inom Täby förvaltningsområde, dock 
tidigast under våren -76. Allt blir därefter obliga
toriskt. 

Driftvärnet kommer inom kort att helt läggas ned. 
-Watz är-.-q.€t du säger karl? 

Tomteplågan väntas bli ovanligt svår i 'år; Nya, färgglada 
och mycket klibbiga s.k. tomtepapper kan doq~,ge en- viss 
effekt. Det RVY'ådes bestämt från att jaga tomtar med sax, 
Jiled ljuster och tomtebloss,~amt med bepudring från flyg
plan. Dessa metoder är numera förbjudna. 

Ett uttalande i en amerikansk motortidskrift om att bilen 
"TjorvenJlsom 2-sitsig sportvagn betraktad är ll ett tjusigt 
exempel på. :-1'Tenslrt kunnande inom bilbyggandets svåra konst,r, 
tillbakavisas med stor skärpa av de svenska förarna. 



Representantskapets möte 29.10.75. 

1.Avdelningen fyller 85 år i år och därför hade några f.d.
 
förtroenfevalda inbjudits~Robert Olefors,Oscar Wahlqvist
 
och Gurra Lundberg.
 

2 o För1undsrådet skall i december utse SF~s ombud till 10
kongressen nästa år.Avdelningen nominerade 1-Å Warren till 
detta val. 

3.Avdelningsstyrelsen informerade om Postdirektionens 
förslag till ändrade uppsamlingsområden.Täby 1 är ett av de 
få kontor som inte direkt berörs av förändringarna.Lång
siktigt har man tänkt sig att dela in sorteringsorgani
sationen för A-post i tre uppsamlingsområdem:norra Stor
stockhom utom täby och Lidingö (Järva Ban),innerstaaen 
(8th Ban) och södra 8torstockholm (Blåsutterminalen).Det 
förslag man nu lagt gäller vissa föråndringar som snarast 
skall g-enomföras för"att i första hand förbättra situa
tionen vid 8th Ban under högtrafiktid". 
Mycken kritik framfördes på mötet,fr.a mot att Postdir. 

återigen presenterat ett förslag utan att låta personalen/ 
facket vara med och utarbeta det.Avdelningens ställnings
tagande kommer att diskuteras på ett möte med berörda klubar 
den 11/10. 

4,Dagens stora fråga var redovisningen av gruppkorsbands
enkäten.Denna redovisas på annan plats i tidningen, till 
sammans med mötes tolkningen av utfallet. 

5.Jultaafiken 1975. 

Poststyrelsens ansvarslösa beslut om förstärkningen kriti 
seradas naturligtsvis hårt;mötet ansåg det inte vara nå~on 

ide att i dettta läge komma med något motförslag.Avdel
ningsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka förhållandena 
kring det påstådda "samrådet". 

9.Ett hårt uttalande togs not sektionens medgivande av 
dispens från bestämmelserna om adressuppgifts placering 
på utgivarkorsband.I uttalandet påpekas att det "är 
förbundets skyldighet att i alla lägen företräda medlemmar
na" och att "detta. skall ske på basis av de uppfattningar 
medlemmarna uttrycker".Det avslutas med att "vi proteslBerar 
mot sektionens diktatoriska handlande, och kräver att För
bundsstyrelsen omgående griper in och genomdriver medlem
marnas å vilja i denna fråga". 

10.Ett uttalande togs också mot säljbreven. 

11.Till slut behandlades ooh antogs ett förslag till nya 
arbetsuppgifter för ansvarsbrevbärarna.Detta behandlas 
på särskild plats i tidningen. 

/JÅ 



Kardemumma-reyYn 

Som nyblivna'IIl~cUeimnar_,i Skådebanan--skulle premiärbesöket bli 

Kardemuroma-revyn. 

Vi'va~ väl ett 25-tal som med viss förväntan och med olika färd

medel tog oss in till gamla anrika Folkan ~~d Östermalmstorg. 

G~?om, tidningarnas recensiope~ hade vi sett att revyn genomgående 

fåt;\; rätt dålig kritik. Till tröst fö'ross sjalva och varandra 

sa v~, 11 det vet vi ju, att det som är ror{gtr ,inte all tid upplevs 

lika av' oss vanliga dödliga, som av teaterrecensenter ". 

Så vi gladde oss trots allt åt en trivsam söndagseftermiddag. 

Tvärr visade. det sig att kri tik.erna hade rätt- i det mesta. Visst 
\ .' fanns det lj1&g"limtar. Gunilla ,Åkessons operascen hörde till dem • 

)3tigjärrel kan ju genom sin' rutin göra även en dålig sak accep

tabel, och persö!J.'ligen tyckte Jag nog att I;I.onca Z. stod i erll'~ 

klass rör' sig. Janne Carlssons begåvning fuskades bort totalt, 
- ::; vilket vC!-r synd, han kan ju vara rolig, det har vi sett tidigare.

, , ' 

Vissa scener med flera inblandade var.väl:inte helt igenom dl1iga, 

men nog verkade d~t,mesta uppkok på gamla ,saker. 

Herr Zetterström får nog skärpa till sig om han vill se oss post

isar som besökare på Folkan igen. 

Ett gott. råd till den som ev. tänkt 

sig ett besök pCL nänutda reV'J: Fråga 

• oss först 1 Till slu:t, besöket på 
,. ; 

pizzerian, som ocl):så. ,ordnats av 

J' teate,rkommitten, gjorde att kvällen 

.. ~ ~ 

trots all t blev något att minnas.,. 

Sonja jl. 

En pjäs att rekomm~ndera. 

Den 14/11 var vi tjugo som gick på Turteat~~p i, Gamla stan och 

såg deras, uPP3ättning av Strindberg's :11 Häst'et' Olof ". Synd om 

er som missade den'l 

lfundlingen är historisk, den utspelas 1520-40, den tid då Gustav 

Vasa valts och krönts till kung och dl reformationen genomförs, 

dvs. den katolska k-yrkans e~(Qno;jiiska och poli tiska ma~,;:t l>.n:icl:s. 

Sen gick han ( Gustav V. ) sora bekant vidare och kväste dm;, folk

liga uppror som ville fortsiitb frihetskampen och , Ohl inte aV

skaffa så iltrninstone lind~'a all t förtrycl:, ilven den inlw..u:;L.1 

adelns och statens • 

• 



strindberg sl~rev pjäsen på 1870-talet, strax efter Pari8l~0:m::J.uncns 

tillkomst och pc1verkad av denna , kanske är de t därfur som pj~:sen 

fortfarande 3.r s~ aktuell: Pariskornmunen var ju en' onlvälvninc som 

som syftade ~_ill._~~t starta förtryckarna.-i, intetill·airt stanna vid 

rä~ten a.tt"samarbeta" med dom eller rätten ( för ett fåtal ) att 

äta. tid samma· bord. Den' frJJ:geställningen, oe'h vad som krävs för att 

lösa den, går som en röd tråd genom 'hela pjäsen. Den är c1r 1975 

lika aktuell som år 1671. 

Det finns alltså en sensmoral i pjäsen som. om man så viIi, mycket 

klart, kan ges en politisk. innebörd. 

Detta innebär ~ a.tt det är en "svår" pJas, eller en pjäs där 

man blir "kaxvstoppacl" med poli~isk propaganda'. Tvärtom. det är 

en myoket lätt och levande föreställning" som man helt enkelt 

kan se som en sj,Jännande historisk berättelse.(Teaterlokalen ligger 

Qessu10m i en ~ysig medeltida källare i Gamla Stan, i de kvarter 

däX'.handJ.ingen, utspelades på 1500-talet). 

Döm s·om hade vari tpå Kardeinumma~revyn tidigare, tyckte t.ex att 

den här pjäsen var mycket 'bättre. För övrigt är j~ inte heller 

Kardem~as reV)-er ·opolitiska. Är det inte barad~t att dom egen~ 

ligenprä.glas av åsikter och id~er som passar dom rika, "Öster

malmarna", ,9m man f.:lr generalisera litet? 

Efterå...t~, kan man, så gå p<1 "Eklundska smällen", 

som egentligen är en 2c~:s snaps, men som 

den här kv:ii.llen bestod, av ogratinera.d 

löksoppa. Tas~igt va 1?, ' 

/J! 
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Ur en studiecirkels dagbok, eller 

Vart tog det stygga lilla monstret vägen? 

I slutet på oktober startades på Täby l en studiecirkel 
med rubriken "Psykologi i arbetslivet". Att det just blev en 
cirkel i psykologi berodde bl.a. på resultatet av den enkät 
angående studieverksamhet som studiekomrniten tidigare hade 
gjort. Cirkeln anordnas via ABF, och cirkelledare är Rune 
Månsson, byggnadsarbetare. 

Att det inte är en fackman på området som leder den 
tror jag är en nödvändighet för cirkeln. Detta för att del
tagarna ska kunna resonera med cirkelledaren på samma plan. 

Tack vare de möten vi haft och Rune ~ånssons hjälp och 
sammanhållning vid diskussionerna har vi blivit medvetna om 
att psykologi inte alls är så svårt och obegripligt som man 
ibland vill göra det till. Vi har dessutom förstått att det 
är ett viktigt ämne, inte minst när det gäller det vardagliga 
arbetet. 

Men vad pratar vi då om som kan vara så viktigt? Jo, vi 
pratar om stress och otillfredställelse i arbetet, konflikt
situationer, arbetsmiljö, företagsde~okrati m.m. Men vi talar 
framförallt om hur varje individ eller grupp reagerar i en 
viss situation, t.ex. en konfliktsituation, varför man rea
gerar så och varför vissa situationer uppstår. 

Det finns naturligtvis inte några absolut rätta svar på 
de här frågorna, men de är intressanta och ökar vår förståelse 
för andra människors reaktioner. 

Genom sådana frågor kan man lättare förstå varför en 
person uppträder aggresivt mot sin omgivning. Hittar man 
skälet till hans/hennes aggressivitet har man ju också 
kommit en bra bit på väg mot en lösning av problemet. 

Vid våra möten tas ständigt upp konkreta arbetsförhåll
anden som det finns ett missnöje med, t.ex. stress, som ju 
inte bara existerar på arbetsplatserna. Då frågar vi oss var
för det råder stress, konkurrens m.m. och vad vi ska göra åt 
detta. Då är vi inne på värderingar och åsikter om vad som be
höver göras och därmed också inne på ett politiskt plan. Så 
fort vi börjar diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas så 
blir det ju oundvikligen en politisk diskussion. Tyvärr finns 
det många som drar öronen åt sig och inte vill vara med längre 
när en diskussion blir "alltför politisk". Denna rädsla tycks 
framförallt märkas då någon använder sig av socialistiska 
argument. 

De viktigaste frågorna då det gäller vårt vardagsliv, 
såväl på arbetet som på vår fritid, kan med ett ord kallas 
politik. De dagskrav på ekonomi, arbetsmiljö osv. som vi har 
är ju just politiska krav. Det är dags att ta död på det 
politiska monstret! De frågor som alla är intresserade av och 
som alla ständigt diskuterar, när det gäller vår egen situation 

samhället, är nelt givna under rubriken politik. 
Politiska diskussioner är alltså det mest vardagliga man kan 
tänka sig. Det är givet att det finns delade meningar när det 
gäller politiska frågor precis som när det gäller många andra 
frågor. Vissa har en konservativ åskådning, andra en kommunist
isk osv. 

Då någon i sin argumentering råkar använda sig av ordet 
socialism, slår samtliga '1icke-socialister" dövörat till och 
vägrar acceptera argumenteringen som något annat än kommun
istiskt ordbajs: -Vad säger han? Att majoriteten av postverkets 

bilar är gula? 
Har han belägg för det? 

i 



-Några siffror? 
·-Dorn där uppgifterna är säkert hämtade från säker 
källa i ~;:o skva . 

-Ja, hen vill ju ha det så! Precis som i Sovjet vlll 
han ha ,lEJt! 

SkOl en öppen de1)att ftmgera på eet viset? Om det finns en 
kommunist, eller en ,socialist med vid en debatt är jag övertygad 
om att han/~on inte vill betraktas som en individ som man helst I
inte bör diskut,erE:, ned. Vad han/hon hoppas på är naturligtvis 
sakli~a motargument för att kunna föra debatten vidare. Goda 
"icke-socialister", kom med sakliga argument och försök att på 
ett regelrätt sätt bevisa att ni har rätt! Det är inte sports
ligt att använda slc~ämselpropaganda som enda argument för att 
någon har fel. 

Låt mig nu återgå till cirkeln, som den här artikeln från 
början skulle handla om. Visst har ordet socialism nämnts 1 
cirkeln och visst har det ~örts en politisk debatt. Men som jag 
tidigare har sagt är detta varken ovanligt eller farligt. Det 
är tv~rtom trevligt att få träffas, både arbetsledare och övrig 
personal, och snacka om det som vi samtliga anser vara viktigt. 
Det känns skönt att alla kan få säga sin mening om saker och 
ting utan att någon krigs stämning ska behöva uppstå. Vi kan 
faktiskt ha det riktigt roligt. 

Kom,så får ni ss! 
Åke Modigh. 

il 1c1:::e .. sociali stens reakti on" 

Efter genomläsning av Åkes I'lwmmunistiska ordbajs" 
måste jag som Ilgod icke-socialist" (det har tydligen gått så 
långt i vårt land att man delas upp i socialister kontra icke
socialister) naturligtvis reagera. Detta för att inte läsarna 
ska tro att klubbtidningen är ett politiskt propagandablad (var 
det någon som hade trott det? Jaha y jag tänkte väl det!) utan 
en rent faclclig, skrift. Fackets hårda koppling till SAP tycker 
jag för övrigt är en olycklig sak. 

Det talades l ovanstående artikel om att alla frågor 
rörande vardagsliv, arbetsliv etc. skulle vara ren politik.Ja, 
naturligtvis för den som har politiken som livsstil, som hobby, 
och som kan lukta politik i snart sagt allting. Det finns dock 
annat att sysselsätta sig med, andra värden. 

Vi "icke-socialister" beskylls för att slå dövörat till 
så snart en kommunist/socialist öppnar munnen, men det måste ni 
förstå; vi vet av mån8årig erfarenhet att ur den munnen kommer 
inga nyheter, inga friska grepp. I stället väller det ut en enda 
blandning av klyschor, teser och upprepningar, i det oändliga. 
Vi har hört joxet förut, och förut, och förut! Undra på då att 
vi vägrar acceptera den argumenteringen.

Åke efterlyste sakliga motargument från "icke-socialist
erna", och da finns. Det är bara att stänga av det egna "ord
bajset" en liten stund och lyssna. Detta sker i alltför liten 
utsträckning, 

Som avslutning vill jag säga att visst ska vi ha en de
batt, men kunde vi inte föra upp den på ett högre plan än vad 
det lilla ordbytet om färgen på postens bilar utvisar? Efter
som jag inte ser politik i allting hoppas jag också att Åke och 
jag även i fo:ctsättninssn kan vara goda vänner! 

Bo G. Nohrlander. 

Vi hoppas att debatten kan fortsätta 1 nästa nummer, skriv ner 
dina åsiktEJr ocll lärrme, till oss. 

/RED 



utflykten till. Angarn. 

Det var roligt att så många ställde upp 

och hade sina familjer med. Det var lite 

bl~sigt väder men uppehåll. T~v~rr·hade 

ju de flesta flyttfåglarna stuokit söde~-

ö;ver men Ii te. fanns kvar. En blå kärrhöks

hona hade dröjt sig kvar, likaså en fisk-: 

gjuse samt lite småfågel. Det viktigaste 

är ju ändå att få träffas under lite mer 

avstressande :formex, som nu med en liten 

skogspromenad och lite korvgrillning runt 

en brasa. Hoppas att vi kan upprepa ut

flykten i vår. 

Om intress,e finns, och vi far en riktig 

vinter, kan vi ordna en sportdag p<1 18
, 

sjön, som ligger bakom nya Gillingebanan, 

eller en skidtur i någon lämplig terr~ng. 

Därom senare. 

stickan L. 
J .. 

.~ .. ~ 

'f 



Dåligt avtal ännu sämre. 

I första numret av kluobtidningen tittade vi litet på vad 
det nya avtalet skulle ge 1975.Det exempel vi tog,T10/F2, 
visade a,tt med 10%-iga prisökningar skulle avtalet ge un
gefär +15b- i reallöneötcning om man bor i Täby kommun.NU 
blir pris ökningarna för i975,av hittills publicerade siffror 
att döma 1 0mkring 11%(och inte 6% som våra godtrogna för
handlare trodde) och vi kan därmed konstatera att vi löne,
mässigt hamnar på minusl 

Det kan nu vara av intresse att titta på vad nästa års avtal 
komr.18r a t t ge < 

Löner 1976 ()rtsgrupp 5 (ortsgr 4 avskaffad fr" 0.!Il 1D -~6) 

Lön 1975 ökning kr ökning % Lön 1976
 
T1 1070 227 11,0 2297
 
T2 2210 231 10,5 244il
 
T3 2350 236 10,0 2586
 
T4 2540 24'i 9,5 2781
 
T5 2872 251 8,7 3123
 
T6 2961 254 8,6 3215
 
T7 3065 257 8,4 3322
 
T8 3170 260 8,2 3430
 
T9/F1 3285 264 8,0 3549
 
T10/F2 3409 267 7,8 3676
 
T11/F3 3526 267 7,6 3793
 

F4 3639 266 7,3 3905
 
FS 3741 266 7,1 4007
 
F6 3872 265 6,8 4137
 
F7 4014 264 6,6 4278
 
Fe 4155 264 6,4 4.419
 
F9 4321 264 6,1 4585
 
F10 4492 263 5,9 4755
 

F11 4658 262 5,6 4920
 

Om vi fortsätter med T10/F2 (=3409/mån 1975) som exempel, 
ger det i år 2223 /mån efd;er skatt i kolimn 1.1976 blir brutto
lönen 3676/mån1netto blir det ca 2473~-.Då är sänkningen av 
atatsskatten och höjningen av kommunalskatten (Täby +1;-) 
inräknade.Detta blir en ren ökning på ca 250;-/mån.Om priserna 
sedan stiger med 10% under 1976 innebär det att vi vid årets 
slut fått en reallöneökning på ca +28:-/mån. 

I det tvåårsavtal som slöts i våras finns en protokolls
ante~kning,att om löneutvecklingen för oss statsanställda 
sku Ile komma att avvika från löneutvecklingen på den övriga 
arbetsmarknaden så kan nya förhandlingar upptas. 
Förbundsstyrelsen har ännu inte beslutat hur man skall göra, 

men häromdagen krävde en av SFgs GöteborgsavdelningRar ett ex~ra 

generellt påslag på 250:-/mån för 1975.Detta kan då ses mot 
den bakgrunden.att våra avtal gav ca 11% ,medan övriga 10
förbunds gav ca 17% (inkl löneglidningen) och privattjäste
männens c:.,vtal samm3.nlagt gett ca 16~1,. 

Detta.och det faktlliil att för många har -75 års avtal innebu~ 

rit en reallönesänkning, talar inte det för att det krav som 
göteborgarna stäl~t är i allra högsta grad rlm~igt? , 



§32-remisserna tillbakavisar skärpta "~stra.ff. 

I förra numret av tidningen redovisa

,
\. 

des 
" 

v,år remissgrupps svar.Här ko ""Ter en 

kort rapI)ort om ,vad förbundet och LO 

, "sva~a t<pz. utredningsförslage t. 

Drygt ''].qQO. SF-medlemmar deitog i 
'. 

remissarbetet;inom hela LO har ca 

125~000 delta5it~ 

Av svaren (SF) kan nämnas att . .73.610 
~., . _. . . 

". vUle"att dom anst~lida skall ha tolk

ningsföreträde i ~lla avtalsr~glerade 

frågpr. 

Vad gäller skadest.ånsreglerna vid avtals

brott 'l/ille 54,3/~ behålla 200 kronor som övre gr~ns som huvudregel. 

25,8% ville ha :naximalt 200 kronor i skade'stånd och~1{3}~ vilJe helt l 

bort skadeståndet. 

92,25'S ansåg vidare att de offentligt anställiIa ska ha samma rätt ti] 

sympatiåtgäeder som "privatanställda. 

Fe':. frågan "hur skal;J. vi fortsätta reformeringen av arbetslivet?" S1 

rade 26,9';G "fortsatt facklig-politisl: samverkan";12,G/~ ville ha rad 

liga möten på betald 'arbetstid, 13 ,65j ville "se över Arbetsdomstolens 

arbetssätt och 13,8~'Yille ha "ökade studier om de nya lagarna";31.i 

svarade ingenting på den här frågan. 

Statsa~tälldas Förbund säger i sitt remissvar 'iLtt LOjTCO:s reserva 

l:!l~all ligga' till tP:~rld för lags'tiftningen m~n "pa. nåcra. C~n"staka rnen 

väsentliga punkter avviker emellertid förbundets 'synpunkter "ven fr 

reservationens förslag",skriver' man i sitt yttrande. 

i T.ex vill man !nte',~lag ha något samband mellan löne- oc~ inflytaD 

deavtal;organisationerna skall utan fredsplikt uti~er avtal~perioden 

kunna förhandla om medinflytande i varje frtga som kan regleras i 

kollektivavtal.Vidare vill förbundet'· ha tolkningsföreträde för de al 

ställda i alla avtalsreglerade frå$?r.Skadeståndsreglcrna:nuvarande 

- 200-kronorsreeeln skall bibehållas ooh gälla l.itan undantag. Förbunde 

vill ocksi\ ha en utförligare definition av begreppet "myndi.:rhets 

verksamhet" i statstjäns~emannalagens trecjepara,~af,och anser att 

~ndast mer övergripande målsättningsfrågor och r.amarna förverl:sam

heten skall. vara ic~e avtalsbara. t den mån ffiEUsättningsfr!.l.2'or lic,,,;e 

på myndighetsnivQ skall de emellertid vara avtalsbara.Nan pekar 



ocks,1 på en vag skrivning som förts in i 3-';jl :15,att om man 

är oense :lUruvida en varslad stridsJtC'ärd är laS'l ig eller ej, ft-r 

den inte nåbz5rjas förrän Ar'betsdornstolen avgjort frtgan.Detta. kan 

som man säger "av den statliga ~rbetsgivaren utn~Tt t jas för en 

näs tan .obli~atorisk lagliGhets'- och rät tsprövnin::;- av varslade 

stridsåtgärder för att få dem uPi,sL:jutna på lämpliG -'cicl och rL~jr

med kanske verkningslösa och ta;(tiskt olämpl i,:;a" .Ean föresl.?"r a tf: 

denna regel slopas. 

1,0:s rem~ssvar går i samma anda som SF:s.Bl.a har man ändrat . 
uppfattning i skadest&'ndsfråc-an och anser nu att strejkböter ald

rig sl<':6.11 översti~a 200 kronor.Nan avvisar förbudet mot ])ol.i tir;':a 

strejker.LO st~11er siJ' ocksr bakom travet på fackmöten p''\ hetaJ,l 

arbetstid. 

?öl je tongen om ,; 32 fortsii t ter i D2.S ta ml.TI1'ler.. Dt hop-:,as vi hmna 

presentera och ':omnentera reG"erin:;-ens pronos5. tian i fr;~.Gan. 

/J],.. 

HIL lTÄRlv·j;1 N ST GöR.tN 6?
 

Du 80a skall göra l\1llpenlanaäl detta till SOD:J~ 

eller nlson .nnan i klubbs t yreleen, om dUiräkDar 

med att sakna inkout trAn Postverket under 

t j än. tledighe ten f anrtarB blir du etter tre mAnAtier 

struken SOIl medle. i.tarbundet.SaJDJBa gäller.äve~ 

andra tjänstledighet.r med C-avdrag. 

Hlilsning vid lOrd med rykt,
 
Hälsa inte, om trafiken kräver odelad upp··
 
märksamhet.
 

--'
 



Reflektioner över en arbetsledare. 

En arbetsledare och en vanlig arbetare är biologiskt sett 
naturligtvis ~vå jämlika människor, som kan vara och ofta också 
är goda kamrater. ~an tycker då att atmosfären på en arbets
plats och relationerna mellan arbetare/arbetsledare skulle 
präglas av kamratskap, samförstånd och demokrati. Båda parter 
har ju samma avtal att arbeta inom och båda har erkänt detta av
tal genom sina respektive organisationer. (Ett undantag, post
verk8t, där det finns arbetsledare som tillhör samma fackfören
ing som brevbärare, chaufförer och jämställd personal). 

Trots att det enligt detta resonemang borde råda en kamrat
anda mellan arbetare/arbetsledare så existerar ändå ett uppen
bart motsatsförhållande, Detta beror naturligtvis inte på att 
varje arbetsledare är en person med sadistiska anlag, vilket 
lramrat, Rune hävdar är det enda argument "buskagi ta torerna " har 
U Oj l detta förhållande. Det skulle förresten vara intressant att 
vc'.:,a hur en '!buskagitator" ser ut och beter sig. 

För att nu återgå till skälet för motsatsförhållandet; vilken 
~r den skillnad, som skapar ett sådant mellan arbetare/arbets
ledare? Svaret på den frågan finner man i de funlctioner som en 
arbetare resp. en arbetsledare har på arbetsplatsen. Arbetarnas 
funktion är att utföra det arbete som institutionen är avsedd 
~t.:, u~föra, För att överföra det på postverket är det alltså 
ar~etarnas uppgift att utföra de tjänster som resp. postanstalt 
erbiuder allmänheten, dvs beställa post, befordra post, handha 
jn- och utbetalningar mm. Arbetarnas funktion är tydligen så gott 
som hela postens verksamhet. 

Arbetsledarens funktion är då att leda och fördela arbetet, 
men framför allt att kontrollera det. Hans huvuduppgift är att 
86 till att arbetet utförs på ett tillfredsställande sätt enligt 
de regler som finns i avtalet. 

Det är omöjligt att komma ifrån arbetsledarens rätt och 
skyldighet att kontrollera att varje arbetare utför sitt arbete 
på ett riktigt sätt. Likaså är det omöjligt att komma ifrån den 
maletfunktion arbetsledaren har över arbetaren. (Se nedanstående 
ci tat 11.1' postiljonshandboken. Understrykningen är min egen. ): 

"Tjänsteman skall visa hörsamhet mot förman". 
I'När en förman ger en tillsägelse eller anvi sning om hur 
arbetet skall utföras e.d.,skall den åtlydas genast och 
utan invändningar. De föreskrivna kontrollåtgärder som då 
och då vidtas innebär inte något misstroende mot den en
skilde tjänstemannen utan är till för att arbetsledningen 
alltid skall veta att arbetet utförs på rätt sätt". 

Dessa citat är ju rena legaliseringen av den militär
iska hierarki som råder på en arbetsplats. Det är ju dessa för
o~~ningar, och det sätt de tillämpas på, som har skapat ett mot
satsförhållande. Det är knappast ett verk av "buskagi ta torer l !. 

Nu säger kanske någon att arbetsledare också har en chef över 
.-l~g. Naturligtvis, men varje arbetsledare kan känna sig som en
bart ett led. i en besluts-hierarki. Däremot vet varje arbetare 
att hela den administrativa besluts-hierarkin i huvudsak finns 
t5.11 för att kontrollera och utöva makt över honom. Glöm inte 
C~811 obj Gkti va makt som arbetarna som enhet har . -Vad. vore admini
stration och beslutshierarki utan producerande arbetare? 

Jag hoppas inte Rune Damkilde har tagit detta som en person
lig kritik. Jag har bara påpekat brister i hans funktion, näm
115e'.1 qrbet sledarens. 

Åke Modigh, eder lcamrat och chaufför. 



Svar till Åke Modigh :h reflektioner ö:y~ en a:r:.bet1i.l~~are. 

Även om du skriver i Din artikel att jag icke skall ta dina reflektioner 
som personlig kritik, så måste jag, aven som i första hand_ fox mina ar
betsledande kamrater, reagera för Ditt uts:pel ovel' en arbetsleclare. Det 
är ju helt riktigt att vi alla strävar eftar en kamratlig och Jänlig ar
betsm:Lljö. Men vad strävar Du efter själv? 
Nog kan väl en arbetsledare inom postbehandlings området 'i;illhöra samma 
fackförening som du själv gör. Jag tycker att Du med ditt reSOYlemang 
bygger u:pp en mux kring dig själv, istället för att hjälpa itill med att 
överbrygga de kanske många gånger osynliga klyftorna mellan oss alla an
ställda inom föret2.eet. Jag hoppas cirkeln Psykologi i .1.:>:>1)etsl.:i,vet skall 
ge oss större förståelse för varandra. 
Vad jag menar med buskagitation är helt enkelt, en perSOj1 som ~giterar i 
busken, om Du vill kan du byta ut ordet buske mot postsäck, fackenhet , 
bildörr etc. Det är alltså inte frågan om den politisk~ agitationen, utan 
om den agitation som syftar till att $kapa missämja och hatstrJmningar på 
arbetsplatsen. 
I fråga om motsatsförhållande, vill jag inte vara så djupsinnig, vi skall 
icke låsa oss för hårt i den byråkratiska djungeln" Lite smid~ghet och 
samarbete är enligt min mening det bäs:ta, men även här kan de'; tyvärr i
bland gå snett. 
Du ~kriver själv att arbetet måste utföras enligt vedertagna normer, ja, 
då kanske det inte är så mycket mer att orda härom" Föir att använda Dina 
egna ord, så består arbetslenarens huvuduppgift i att frawförallt kon
trollera att arbetet blir utfört, det är ett påstående som jaG bestrider. 
Jag hoppas att du tagit del av saktliga befattningsbeskrivningar. 
Som arbetsledare består jag även Dig med en hel del service. PersonaIbok
föringen ligger till grund för din avlöning! personalplacerj_ngen som med 
sina klena resurser skall ge dig en tillfredsställande arbe'cstidsfördel
ning. Det är bara några ex. av de ej kontrollerande göromål SOD u+,föres" 
Jag tyckel' att Du i ditt kontrollerande klander sjä.lv påtalat dina bris
ter. 
Du citerar Postiljonshanclboken med all rätt, men jag måste erkänna att 
jag har som målsättninG' att visa aktning för alla i sitt tjänsteutövande • 
Att plantera om den militära stämnmineen på. Yåran arbetsplats anser jag 
vara nonsens. Ta ditt eget exempel. Du har med egna oxd låtit meddela at~ 

Du inte vill slita sönder dig med vissa postiljonsgöromål viG din arbets
plats, om så. skulle bli fallet var du tvungen att säga upp dig. De till 
dig i motsatsförhållande stående arbetsledarua, har cIit genom "buskagita
tion" försökt att tillfredsställa Dina önskemål så lå~gi som möjligt. 
Det kallar jag för god personalvård, inte utövande av maktfunktion. 
Vad den beslutande och kontrollerande administrationen har att säga, får 
de själva redogöra för. 
Den i skrivande stund namnlösa tidningens redaktionskommit-ce ,':lar haft 
vänligheten att låta mig få ta del av kamrat Åkes reflektioner, 
Jag har med enkla, men kanske ändå tillräckliga ord ~ försökt Ö' rerbrygga 
de brister som den fullkomlige skribenten försökt belysa. ~\ven om vi ha:!:' 
missförstått varandra, så har vi i alla fall lyckats med att utöka den 
namnlösa tidningens sidantal. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JfXXYXX ::X:, x x X..xXXXX1·xxxxxxxx 
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BLODBAD I BASTAD,
 
blev det int~, till stq~ besvikelse för p~~ssen, som
 

ju-hade spekulerat om våldsamma kravaller sedan veckor tillbaka.
 

Tyvärr kom det inte klart fram -at~'kravet på att 
stoppa ,tennismatchen bara var ett led i den totala isoler1rig~ 

en av juntap i Chile. Viktigare var, och är, att t.ex. stoppa-
kopparimporten därifrån. Sveriges import- från Chile har 
f9-ktiskt ökat kraftigt sedan kuppen genomfördes - för två år sedan., 
Många svenska företag drar dessutom direkt fördel av de låga -~ 

lönerna i Chile, t.ex. AGA, SKF, Gränges, STAB, SKEGA m.fl. 
Reallönen för en arbetare i Chile är mi~dre än 50% av vad den 
var före kuppen I 

Trots stödet från bl.a. svenskt och amerikanskt kapi
tal befinner sig juntan i en allt svårare ekonomisk kris. En 
bojkott mot Chile skulle ha en mycket stor bety~else då juntan 
har stora problem. med den internationella isoleringen. 
Qffentliga och hemliga _dokument från juntan visar också att den 
oroar sig för en isolering. En effektiv internationell bojkott 
skulle alltså betyda juntans fall. Men en sådan aktion kommer 
inte av -slg själv. Vi kan inte sitta med armarna i kors och 
vänta, juntan måste bojkottas här och nu! Det chilenska LO, 
CUT, uppmanar kraftigt till sådana åtgärder (se utdrag ur 
'CUT:s solidaritetsplattform nedan). ' 

CUT:s 
solidaritetsplattform 

--~------ -_.- ---,---~--

l.	 Öka den internationella isoleringen av 
diktaturen! 

2.	 Utveckla den ekonomiska blockaden mot 
juntan! 

3.	 Utveckla- bojkotten mot juntan! 

4.	 Utöka den direkta solidariteten med
 
Chl1es folk!
 

I t.ex. Australien pågår sedan länge en total 
facklig bojkott av juntan. 

Förutsättningarna för en gemensam nordisk bOJjkott 
torde vara ~ycket goda då finska och norska LO redan har ut
talat sig för en sådan. En nordisk bojkott skulle i sig vara 
ett kraftigt politiskt slag mot juntan, men den skulle också 
påskynda en total internationell isolering av bödlarna i 
Santlago! 

BOJKOTTA JUNTAN NU 

Jan c.1 Åke M. 



~ TOCKHOLM - ROSLAGENS JÄRNVÄGAR är benämningen på Roslagens 
~ " 1 sammanhängande smalspåriga banor, hvilka utgör~s af linjerna 
-'-'" StockholmL.liall stav.tk , Upsala-NorrtälJe, Näsby-OsterskUr, "/ 

Djursholms Ösby..Svalnäs och Djuraholms Ösby:..Altarp jämte den 

normalspåriga spårvägslinjan stoCksund-Långängatorp., Hela nätet äge~-' 

och trafikera-s af Stobkho'lm-Rimbo järnvägsaktiebolag, endast med' '?::" 

det undantag,-- a.tt bansträckan'Rimbo-Hallstavik ägas af Rimbo-Sunds 

järnvägsaktie.bOlag. Af detta senare bolags a-ktleantal, 2.905 st" 
innehafves 2.890 st :af St'ocl{holm-R1mbo järnvägsaktiebol~g. 

Järnvägarnas' sammanlagda traf.1klängd uppgår till 205,2 km) 
däraf 6,5 km dubbelspår. Spårvidden är 0,891 m. Spårvägslinj~ns 

längd är 1,1 Skro, spårv'idd 1,21-35 m. 

Alderdomligtspråk? Ja, detta skrevs redan 1915, då banan 
firade sitt 30-års jubileum. I år har Roslagsbanan fyllt 90, men 

några festligheter har inte fÖrInärkts, l' stället talas det a.llt , 
" högljuddare om:att lägga ned hela rasket. Ersättningen blir bussar. 
'.
fVisst fyller bussarna det primära behovet, ma.n kommer dit man ska, 

men allt det andra? Tågets lugna vaggande gång, dunket i sken
skarvarna, uppehållen vid st.at1onerna, konduktörens .hojtande? 

' ...,: ....., ': ."\~.~.' , 

-1'<' 
" ," _el. 

,,' Ol<  .: ';;:.- ~., •, , 

Östra Station. Ri tning frän 1885. Så här pampigt blev det inte. , -,

Inte fan kan bussarna ersätta det! Vi som'lever i dagens samhälle l-- I 

har ett ansvar. Vad för rätt har vi att lägga ner'en'bana som tiar 
levt i 90 år och som mycket väl kan leva i 90 år till? Vi må~te 

också komma ihåg att hela nordost-sektorns expansion möjliggjordes 

tack vare RoelagBbanan. Innan den by~~des var här Ju rena bonn

vischan. Den kom att bli an pulsåder för"hela vår bygd~ 

På de följande sidorna ska jag försöka ge lite historlk, ':." 

f"'''+,8. och da ta kring Roslap:sbanans liv och leverne: 



Det hela började på hösten 1880 då ett antal grevar och gods

ägare samlades till möte på Rimbo gästgivaregård. Man diskuterade 

olika förslag om en framtida banas sträckning, bolagsordning och 

annat. På ett nytt sammanträd.e i juni 1881 beslöts att en smalspårig 

järnväg skulle anläggas från stockholm till Rimbo. I augusti 

samma år godkändes den slutgiltiga sträckningen över Stocksund, 

genom Danderyds socken, över Vallentuna, Lindholmen och Kårsta. 

Kostnadsförslaget hamnade på ungefär en och en halv miljon kr. 

I februari 1882 konstituerade s II Stockholm-Rimbo järn

iTEigsaktiebolag", styrelsen innehöll idel bruks- och godsägare, 

grevar och överstar. Ii~an hade stora svårigheter med att få det 

erforderliga aktiekapitalet fulltecknat, men så skedde till slut 

~ augusti 1883. 

Så började man då bygga. Stockholms Ustra-Rimbo, 55,1 

km öppnades för allmän trafik i december 1885. Det var en av de 

mest besvärliga bitarna, mycket sprängning, många skärningar 

ooh framför allt Stocksundsbron. Enligt planerna skulle en 

fullständig godsstation anläggas vid Stocksunds hamn, men genom 

att markägarna begärde det fullkomligt orimliga priset av 1:40 

~r kvadratmeter blev detta omöjligt. 

Djursholms UsbY-Djursholms Framnäsviken, 3,3 km, blev 

klar 5 år senare, 1890. Den biten byggdes av Djursholms AB,men 

trafikerades från början av Stockholm-Rimbo AB och inköptes 

av detta bolag 1892. 

Engelbrektsgatan-Stockholms Jstra, 1,1 km lång, öppna

des l5:e maj 1895 (kommer ni i håg när tåget gick ända dit?). 

Rimbo-Häverösund, 39,1 km, öppnades 1898 och ägdes då 

av Rimbo-Sunds AB. 

Djursholms Framnäsviken-Eddavägen, denna omdiskuterade 

s~ump på 1,3 km, var färdig 1901. 

Näsby-Akersberga, 16,1 km (det märks att järnvägen är 

eten lcortare vägen) öppnades i september 1901. Bandelen byggde s 

av AB Södra Roslags kustbana, inköptes 1909. 

Uppsala Jstra-Länna, 20,5 km byggdes redan 1876 av 

Uppsala-Länna järnvägsaktiebolag, inlcöptes 1908. 

Länna-Norrtälje, 60,9 km, öppnades 1884. Förvärvades 

från Länna-Norrtälje järYlvägsaktiebolag 1905. 

Äkersberga-Jsterskär, 2,3 km, klar 1906. Linjen anlades 

av AB Akersberga-Trälhafvet, inköptes i slutet av 1906 av AB 

Södra Roslags kustbana och inköptes åter igen av Stockholm

Rimbo AB 1909. 



Djursholms Ösby-Altorp, 2,1 km, öppnades för allmän trafik den 

31~a december 1910. 

Eddavägen-Svalnäs, 0,7 km, öppnades 1912. 

Häverösund-Hallstavik, 2,7 km, ägdes av Rimbo-Sunds AB, men 

.- trafikerades av Stockh<:>lm-Rimbo jvg.AB. Klar 1915. 

Spårvägs11njan stocksund-Långängstorp, 1,1 km, öpppades för 

persontrarik 15:e oktober 1911. Spårvidd 1435 mm. 

Roslagsbanan var tidigt elektrifierad (vissa linjer plev 

aldrig elektrifierade). Då man började fanns här i landet ingen 

elektrisk industri, v~ttenkraftstationernahade inte börjat 

byggas. Därför fick man bygga egna kraftstationer och man höll 

ä.ven en del villastäder i området med ström •.. Stocksunds kraft

station levererade sålunda ström till Stocksund, Mörby, Lång:

ängen och Näsby. 0'0 

LOkO"OTIV N: A. 1. 

Lönerna vid Roslagsbanan har aldrig varit något att skryta 

om. Vid sekelsl{iftet var andra jobb ungefär lika dåligt be~ 

talda men järnvägarens yrke ansågs likväl eftersträ~ansvärt. Han 

hade,i alla fall en fast anställning, visste vad hanofick i lön 

varje år. Och i varje fall då hade uniformen ett visst status

värde (hur är det hQs oss idag?). 

Stationskarlar ochbanvakter betaldes med en (l) krona 

om dagen, och det var inga 8-timmarsdagar uta:n oftare i5-10 
0 

0ch 

ibland upp till 20 timmar om dagen! En stins vid stockholm

Rimbo järnvägar hade däremot så mycket som 2.520:-(om året)' om 

han tjänstgjorde vid Stockholm Östra, ca: hälften i Rlmbo." , 

För stinsarna gällde också att de bödde gratis i st~tionshusen. 

Några fackföreningar i egåntlig mening fanns ihte vid den 

här tiden. Organisationer för järnvägsmän fanns, nästan en för 

varje ka-tegQri av. befattningshavare. De var dock snarast under

stöds och hjälpföreningar som lämnade sina medlemmar små bidrag 

vid sjukdom och dödsfall. Dessa föreningar kunde inte göra mer 



för sina medlemmar än att ödmjukt lämna in petitioner till be

fnl och järnvägsförvaltningar. Man bönföll om någon liten för

bättring i personalens villkor. Man hade ingen medbestämmande

~ätt i några frågor. 

Sveriges första organiserade järnvägsstrejk utbröt i Halm

stad 1898. 17 stationskarlar ville ha löneförhöjning, men nekades. 

De l~de ned arbetet och avskedades allihop medan trafiken på 

banan obehindrat fortsatte. 

1899 bildades Svenska järnvägsmannaförbundet och Roslags

b2nans järnvägsmannaförening blev avd. 2 av detta förbund. An

~~8,let järnvägsmän vid sekelskiftet var ca: 30.000 men endast 

2.000 var medlemmar av förbundet. 170 av dem var vid Stockholm

Himbo järnvägar. Okunnighet och skepsis mot all slags organisa

tion av personal förklarar dessa låga siffror. Det var också 

l'ätt farligt att agi tera bland sina kamrater, man kunde lätt 

bli stämplad som upprorsmakare av arbetsgivaren och även risk

9r~ avsked. Solidariteten var det lite si och så med. De olika 

brupperna av befattningshavare kunde inte fås att samarbeta 

utan de bekämpade i st~llet varann. Inte kunde en konduktör 

eller en lokförare samsas med en enkel stationskarl! Att ena 

personalen blev den nybildade avdelningens första uppgift. 

Järnvägsstrejker i Sverige har varit väldigt säll

synta. Men vid Roslagsbanan (koncernnamnet Stocl~holm-Roslagens 

järnvägar infördes 1909, sedan den ursprungliga banan Stockholm

rtimbo efter hand börjat trafikera eller köpa in hela det smal

spåriga järnvägssystemet i Uppland) utbröt 1922 den 80 dagar 

lång~ strejk, som kommit att betecknas som Europas längsta 

öppna järnvägskonflikt. Det gällde dyrtidstilläggen. Den 5:e 

aUGusti 1922 kl 17.00 bröt strejken ut. All personal lämnade 

;3:L::a tjänster och placerade ut strejkvakter. Allmänheten 

ställde sig förstående men en del konservativa tidningar, däri

bland Djursholms Tidning (naturligtvis) tog klart parti mot de 

strejkande. Järnvägsledningen som var beredd på strejken satte 

ln sin egen förvaltningspersonal blandat med andra strejk

brytarq (i bland rent kriminella element) för att hålla tågen 

:~_gång. Efterhand gick även andra enskilda banor runt om i landet 

ut ~ strejk. Fred slöts den 21:a oktober efter inblandning från 

regeringen. Uppgörelsen blev dock i magraste laget. 

Roslagsbanan gick ffied växande förluster. I början på 

1930-talet, under den svåra depressionen, sänktes lönerna med 

2:5 - 510 (detta med personalens medgivande)! 1945 deklarerade 



-'
 förbundet a~t o,minte de enskilda järnvägarnas ekonomi tillät en 
levnads"'StandardfcS~:per-sonalerijämförbar med SJ: s, borde de för
statliga~: Undersökningar och förarbeten kring ett förstatligande 
påbörjades och 1951 fattades i riksdagen beslut'härom. Den l/l -52 
var Roslagsbanan förstatligad, men i form av ett statligt järn
vägsbolag, och först 1959 skedde det II r ikti ga l

l förstatli~ndet då 
personalen ,fick ,SJ :8 löner och förmåner. 

Redan i början på 60-talet började man 'på' va,nllgt SJ-.;;---:-----:-:

maner diskutera indragningar och nedläggningar. Hade det gått 
som man planerade 1965 så hade hela Roslagsbanan varit nedlagd 
redan 19.68. Lyckli-gtvis blev det inte så· men hotet 'är--'he:l-a. .. 

tiden överhängande. Man hann dock riva upp ån del banavsnitt, (ex. 
Rimbo-Norrtälje, Faringe-Gimo) 'innan man 'sansade sig. 

I'början p~ 70-tale,t tog så SL över driften och då 
började det ve,rkliga förfallet. Gräset växer och,frodas i linjen 
och på "ba.ngårdar, spåren är krokiga och knyckiga,' s'tatIonerna:'" 
förfaller~ När Roslagsbahan en gång byggdes sattes den högsta 
hastigheten till F5 km/tim, och man kan i dag höra lokförare 
säga att det är den enda säkra hastigheten nu när spåret ser ut 
som det gör. Tidtabellerna fCSrfal1er de oclIså. I stället för att 
helt re5ölut lägga ner hela klabbet, och få hela opinionen på sig, 
försämrar ~t hela tiden servicen så att vi till slut ska säga så 
här: IISkönt att bli av med den där gamla banan, det gick ju. nästan 
inga tåg och dom som gick var ju Jämt försenade II I 

Låt er inte luras, utan kom ihåg att Roslagsbanan skulle 
kunna vara ett förträffligt transportmedel om den bar~' ~köttes på 
rätt sätt! 

Bo G. Nohrlander 

LÖVSTA8~lJl< 

UPP6FlUl 
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Facklig för~roehdeman.Förbundet slöt i somras avtal med Postver
ket om hur mycket tid som får användas av de fackliga förtreende
männen;på Postverkets bekostnad.För Klubb Täby€ del blir resulta
tet en ökning från 180 till 325 timjbudgetår.Dessa timmar får,enligt 
lagen,användas av dem som klubben anmält som fackliga förtroen
demän;i vårt fall hittills klubbstyrelsen och chaufförernas kon
taktman. 

Blåmes heter den lilla blågula fågel som gjorde senaste klubb

mötet den äran." ••• hans trevligt yrvakna uppsyn är ganska obetal

bar" skriver Erik Rosenberg i sin (med all rätt) berömda hand

bok "Fåglar i Sverige",och det kan man ju bara hålla med honom om.
 

Skattsedlarna.I september blev det äntligen klart med ersätt 
ningen för debetsedlarna .Felaktig mall har anvämts på Täby 1 
sedan -69,på Danderyd,flliersberga,Vallentuna sedan -72.Retroak
tiv övertid utgår till den som under denna tid delat ut skatt 
sedlar,i genomsnitt med 1,5 - 2 tim.Utbetalas på januarilönen, 
får man hoppas. 

Gruppkorsbanden.På representantskapets möte den 29.10 redovi
sades resultatet av bruppkorsbandsenkäten inom avdelningen. 
Totalt hade 1518 medlemmar svarat.Av dessa ville 30% behålla 

gxb under nuvarande förhållanden,ytterligare 32% ville be
hålla dem om vissa förändringar (ta ut ersättningen i komp,an
vända buntIådor osv) genomförs i avtalet j sammanlagt blir det 
62% som svarat ja,men under vissa förutsättningar.Mot detta står 
37% som under inga villkor vill ha gxb (inom Klubb Täby var det 
en större procent nej-svar,ca 45~). 
Utifrån dessa siffror tog avdelningen följande uttalanade~ 

"Mot bakgrund av det resultat som den genomförda enkätunder
sökningen i gruppkorsbands frågan givit,föreslås följande för
ändringar i nu gällande avtal,som också skall gälla lbb. 

1.Frivilligt åtagande 

2.Postmästarnas befogenheter att frångå normal utdelningsperiod 
avskaffas. 

3.Utkörning av ~ruppkorsbanden till buntavlämningsställen 

4.Ersättning skall få tas ut även i form av kompensationsle
dighet 

5.Antalet utdelningsdagar utökas 

6.Antalet samtidigt ytdelade sändningar begränsas till högst ~ 
per vecka, samt en maximerad totalvikt införes 

Kravet om frivillighet i utdelningen kvarstår.Kan detta inte 
uppnås är vi villiga att ha gruppkorsbanden kvar endast uhder 
förutsättning att punkterna 2-6 kan genomdrivas. 

Om detta inte kan uppnås anser avdelningen att gruppkorsban
den ej skall vara kvar inom stadsbrevbäringen och lantbrevb~r
ingen. 

Avdelningen vill inte ha gruppkorsbands utdelningen inlagd på 
tjänstgötingslistan under de förutsättningar som förbundet re
dovisat. 

Allt arbete utöver den lagstadgade veckoarbetstiden skall ingå 
skyldighetsavtalet (200 övertidstimmar per år)." 

Forts. 

i 



på ordförandekonferensen i Göteborg visade det sig sedan
 
att vår avdelning var den enda som slutfört enkäten och
 
tagit ställning i frågan.Det senaste som hänt när detta
 
skrivs (1/12) är,att sektionen sagt upp avtalet och från
 
avdelningarna begärt in avtalsförslag till senast 1/2 -76.
 

=====~====================================~================= 

Kommentar/JÅ~ 

För mig framstå~ sektionens agerande i denna fråga alltmer
 
som ett manövrerande under demokratisk täckmantel,i syfte
 
att behålla gxb åt Postverket.,
 

För ovanlighetens skull säger-man sig inte ha någon egen 
åsikt,"medlemmarna ska få avgöra genom omröstning,sen tar 
vi ställningll,samtidigt som man p& konferenser o dyl inte 
försummar tillfällena att måla upp en skräckbild av hur 
kravet omfrivillighet kan leda till.,inte bara att gxb~en 

försvinner;nej,hela tidningsdistributionen osv kan komma 
att tas över av privata företag:Man vet också att ~ruppkors

banden för många medlemmar blivit en ekonomisk nöduändig
het och spelar på detta. 

Ända från begynnelsen har arbetarrörelsen slagits för 
8 timmars arbetsdaG,och,i konsekvens med detta,för att 
begränsa övertiden.Denna kamp har resulterat i en lag 
om 40 tim",mrs arbetsvecka och max 150 timmmars övertid. 
Man kan d~ begära ,att Förbundsstyrelsen/sektionsledningen 
skall gå i spetsen för att försvara detta,och för att flytta 
fram positionerna där vi släpar efter.Just detta är ju en 
lednings uppgifter_ 

Nu skall avtalsförslag sändas in till sektionen,och 
förhandlingar om ett nytt avtal börjar i februari. 

Man kan då kräva,att sektionen när det så småningom 
föreligger ett förslag till ny~t avtal,är lika demokra
tiska och alltså underställer detta medlemmarnas pröv
ning. 

Och man får ocksli hoppas,a tt principfrågan, "8 timmars 
arbete,8 timmars fritid,8 timmars hvila" som v8.ra pion
järer uttryckte saken,klarnat tills dess så att grupp
korshandstvånget försvinner. 

==~====================~==============================~=== 

Insändare~ 

I vår fackpress har under den gångna hösten förts en debatt 
om gruppkorsbandens vara eller icke vara.De som är emot ut 
delning av gruppkorsband har högljutt klagat,de som är för 
har fört en bladande tillvaro. Var för eller emotsiffrorna 
på gruppkorsbandstotalisatorn står,är kanske idag svårt att 
avläsa.Men låt oss se tiden an, snart kanske vi utan ansträng
ning blir av med gruppkorsbanden.I signaturens brevlåda 
har under hösten nästan varje vecka ett flertal sändningar 
delats ut.Det är smarta affärsmäm som med kapitalistiska 
vinstintressen plockar åt sig de bästa tjänsterna för Post
verket.Dessa reklambyråer anställer utan något som helst 
trygchetsavtal juniorutdelare,för att mot en liten penning 
på "Extra tur" dela ut gruppkorsband. Och vem vet,snart kanske 
vi alla äro där tror 

sign~"Ivrig gruppkorsbandsutdelare" 



Brevtjänslor 

från avgående en kväll i november 

.b:!J Ha-ha. 

~ Nyfiken (om det är till mig alltså)-- 0 ..0 

~ VSm är det ifrån? (Jag får ju själv inga brevo) 

~ Ingenting. 

:~ Vad fan är det för skit? 

~ Jag känn~: olika fBr varje brev. 

~ Jag känner ef~ersändning. 

~ Spänning,
 

~ när jag får.,
 

~ Trötthet,
 

la.il när jag sorterar,"
 

~ Förväntan,
 

r----. när jag s'1nder.
 
L=...J
1:;llllI K\ll att ~få 

~ oft~st 

.~ om det är vanliga brev. 

~ Det beror på om det är 

~ brunt och stort, 

~ litet och vit. 
'-,. . 

'~ Fan, v~" mycket post, 

~ Får vi aldrig gå hem idag?; 

~' Jag har inga ki:.nslor ••• 



••

Posts;jyrelsen har låtit göra en undersökning, ,över hur ansvarsbrevbä
rarna använts inom sitt ansvarsområde.Enligt denna hade en maj6rxtet 
aldrig anlitats som vikarier.Man har nu begärt förhandlingar med för
bundet,och inför dessa låtit förstå att man anser att ansvarsbrevbä
rarna inte behövs;man har också lagt ett förslag om att ställa dom 
utan fast placering. 
Inför dessa förhandlingar antog avdelningens representantskap den 

29/10 ett förslag till alternativa arbetsuppgifter föt förste postil
jon ansvarsbrevbärare: 

"De-n nuvarande arbetsu;)pgiiten .att. fungera som vikarie under 90 
dagar per år inom sitt ansvarsområ~e slopas.Den ersätts med föl
jande arbetsuppgifter. ' . 

Ansvarsbrevbärareri ~varar inom sitt ansvarsområde för: 

kontroll av obeställbara försändelser . ' 

påförande av uppgifte~ på efters~ndningskort 

ren-o oCh omskrivnIng av fastighetsböcker
.: .. " /, .. 

att riktiga arbetsrutiner ochar~etsmetoder tillämpas 

att ovan personal får erforderlig hjälp
_." ~ 

att driftsstatistik upptas enligt gällande direktiv 
. "" ' 

Ansvarsbrevbärarenskall dessutom fUngera som instruktör i stads
brevbäringen. För att på ett riktigt sätt kunna fullgöra dessa arbets
uppgifterskall erforderlig tid anslås.Ansvarsbrevbärarnas brev
bäringsdistrikt skall anpassas efter detta. 

Ansvarsbrevbäraren skall vara fast pl~cerad på brevbäringsditrikt." 

Personligen tycker jag att det här'ä,r ett bra förslag som vi skall 
jobba föra~t få igenom.Det skulle göra fpja-tjänsterna attraktivare 
och det skulle skapa en bättre stabilitet i brevbäringen.Förutsätt
ningen är naturligtsvis,att ansvarsom~ådena görs mindre och att 
ansvarsbrevbärareär placerad och j01:>ba~ inom sitt områcie,inte som 
nu på Täby 1 t.ex:man har sitt eget distrikt i ena änden av lokalen 
och flera;ansv~rsdistrikt i den andra~Likaså är det en förutsättning, 
som några påpekat,att den tid som anslås till "innejobb" av olika 
slag används till det,och inte att resultatet bara blir att man tjä ': 

nar mera tid.Se6 kan det ju också diskuteras hur,och om,ansvarsbrev
bärarna skall sköta fastighetsböckerna och eftersändningarna,men i 
stort skiile dom här förändringarna förbättra situationen i brev
bäringen;i pricip är det ju en åtet'gång mot det gamla lagsystemet. 

/JÅ 

-.1-' 



Framg.fu1gar för fotbollslaget. 

Korpfotbollen har dragit igång på allvar 

nu. Tre matcher ttr spelade och full pott 

har vi tagit. Matcherna ~elas i Täby Id

rottsplats ITJa inomhushall, dit ni häls

as välkomna den 19/1 då Posten spelar sin 

näs.ta match, motståndare är NK. 

Resultat~ Posten-Låddan~ 5-4, Posten

Täby AIF~ 2--0, Posten-Lärarna: 12-5. 

~~%XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ur "Tankar från Roten" av Tage Danielsson. 

OlI EN GRÄSROT KUNDE TALA 

.1å 12mlIe den häva upp sin Förresten behöver du inte bli hög

.L'otiga rö,st och säga ~ re, Stråt. Det räcker bra som de~ 

ä:rr. Och vad är det för fel på.. Ur djupen ropar jag till dig, 
vanlig hederlig koskit? Det är o Str~t. Hör du mig, o stråt? 
inte fint nog, kantänka. Men jagJ"Jet är roten som talar. 
ska säga dig att snart är helaDet är ljust och fint däruppe 
arbetsmiljön hän nere förgiftad,

va~ Stråt? Du festar om orden och då kan du gå och lägga dig,tligt när solen skiner, det 
Stråt. Du har blivit för stort,känns faktiskt ända in i roten. Stråt. Som gräs är det inte nyttigt

1\1 är en riktiG klorofyllkaja. att ha pengar.Urslikta mig, det va= menat som
 
ett skämt o Ehuru ett skämt med Om du !tminstone kunde tala till
 
no,got bitter underton. mig. Du har ju så vida vyer där

Här'1ere är det inte så festligt oppe. Om du kunde berätta för mig.
 
precis. En anspr~kslös lördags Glädja mig. Tänka på mig.
 
mylla på sin höjd, som man tar Och inte bara göra livet surt för
 
ut p.5. r.ctayliJtem€lt. mig med diverse kemiska preparat.
 

Annars fQr man m~nsann streta Men det är väl ingen ide att be 
och släpa må man blir alldeles dig om samarbete. Inte förrän 
trådsliten till sist för att roten strejkar blir gräset slaget 
JH.11l1pa opp näring till dig 9 med häpnad. Och inte förrän roten 
st~åt, s.å du kan hålla dig dör lägger gräset två strån i kors. 
g~önt och rakt och fint. Ocrh Och då är det så dags.
d8t är väl all right s~ länge Då kommer liemannen med sin träd
:'lan tC'ivs'. gårdssax och håller räfst med 
last nog skulle man trivas. krattan så du håller dig på mattan. 
~ättre om du sa nåt vänligt Och daggen sörjer oss i stIla gråt. 
n&n enstaka gång. Och framför Ur djupen ropar jag till dig 
2l1t om du ~~g t~ll att dom o Stråt! " 
~nte kastar en massa kemikali 
O~ på mej i stället för vanlig Så talar kanske roten dan i ända. 
l)ärlig koskit. Dom där ämnena Men får den något svar? 
~;:""r man inte bra av, man blir Vem vet. Kanhända. 
fullståndigt vissen i roten. 

~8n du, Stråt$ du blir hög
 
~v sant där. OcL då struntar
 
dn i m~g, Stråt. Det borde du
 
lnte g~ra, S~råt_
 

"'änJe om jag lägger ner arbetet,
 
ara ,Jan kan säga S.:1 i Eli tt fall.
 
r~~ Qet är ju så att säga ned

lagt från början~ Eehe. Men då qu.
 



I vår populära serie "studiebesök" har vi nu kommit till 
Ulvsunda, postens egen verkstad. 

vid 'vårt intrlidånd& genom grinden', 
kunde vi konstatera att den ga~
le gr.1nQvåkten'· fortfarande satt 
på-sin' post.'. ,'. Senare fick vi dO,CK 
veta att han l;1edan må~ga år var 
ersatt av en mekanisk docka av 
plåt, :på vi'lken! inän hade hängt 
unif.orm och möasa. ,Hand~n höjs 
automatiskt till 'hälsning varje 
gång en bil paset!trar porten. 

. Nåväl, vl.fprtsatte frejdigt 
in' på sjä~va gården där en stor 
mängd tydligen utrangerade bilar 
stod uppställda. Alla grader av, 
förfall kunde konstateras. net ,
visade S'igvara 'personalens 'egha 
ford~n. Vi styr~e därför våra 
steg mot' höger och där hade vi 
med eris de kära gula bilarna, , 
verkets eldiga springare. Under 
en sådan av obestämbar ålder låg 
vårci ceron ,för, dagen, verkm. O., 
Han ursäktade sig livligt rör 
att han inte hade varit beredd 
att ta emot oss, men hans arm
bandsur var sönder och just nu 
på reparation i stora smedjan, '. 
så han hade inta så nog~ reda på 
tiden; 

Vår rundtur tog sin början. 
Verkm. O. visade osa in i ett 
stort förråd vari' f'i)rvärådes en
ormala"g$r av grov:'stältråd, tejp 
och snöre. På vår hovs~ma fråga 
vad man använde allt dBtta tills8 
vår ciceron att 'man på 'U1vsunda 
hade kommit fram till r.a,tt det 
blev alldeles' för dyrt att an
vända vanliga. reservdelar, vid 
alla reparationer. Ståltråd, tejp 
och snöre kunde i de flesta fall 
ersätta dessa delar. 

~~ 
Något Skakade av dessa'upplys
ningar undrade vi om man här 
gjorde a~la aorters arbeten. Nej,
styrnings'- och bromsarbeten 
lämnar vI ut till en firma på 
Söder som heter, "Ärlige Hugo: s II 
blev svaret,de har de lägsta om
Ikostnaderna och priserna •. 
\ Vi hade nu på vår vandring 
kommit in i själva verkstaden. 
iDär höll en man med sYdlä.ndskt 
Utseende på att byta bakaxel ,på 

en Opel Kadett. Han använde sig
 
av ett stort spatt och ett an

tal hovtänger. ";Varför'hardu
 
lagt bilen på taket, undrade vi.
 
Det är ingen id~ att tala, med
 
honom sade verkm. O~, hah för

står inte ett ord'svenska. Men
 
han använder ju en svena~"rep
arat1onshandbok, invände vi. ~
 
Nu går vi hit bort·· t111, la,st 

,bila.rna istället, svarl;ld~.yerkm.O.L.#' ,
,~~O~ 

Framm'e vid de lite större bil- ~ 
arna träffade vi en liten'man ~ 

som ivrigt beklagade att det .~ 

var stört omöjligt att hitta ~~ 
kardanförgasaranöret på :~e här ~, 

nya Transiterna. -Det är ingen ~ 
Transit utan en Volkswagenbuss, ~ 

R:~<och k~danförgasar8nörena,tog ~~ 

dom bort -59, röt 'verkm. o. och ~ 
den li1,le mannen. dök nerunder ~ 
framsät.et igen mut~rand~ 9m att ~~, 
inte ens motorn kunde man hitta ~, 

" " 
på de 'här nya Transiterna. ~ 

'. ~~'!~ 
~ <,~.O~·; -~ ~
 

• -  0~
Vi gick in genom en8kam-,~ 

filad dörr och befann oss i en ,~ 
lektionssal. Där satt ett 30- .~, 

tal män, alla verkade lida av , 
någon grad av psyki sk efter- ~ :'~ 
bl~venhet, större eller mindre. ,'~ 

-Ah, sade vi med beundran i ~':" 
rösterna, är ni så samhällstill.;~ 

vända här att ni driver ~~ ,~~ 
skyddad verkstad? -Inte.... ~llS i'~ 
svarade verkm. O.. den,b~r (,I 

kullen är våra blivandeapsvars· ~. 
män ute på kon1ioren. De· får den ~ 

förnämsta utbildning h.tir. 
Med skräck i blicken tog l 

vi farväl av vår kunnige, värd 9
under besöket och ,begav ,oss mot 

~ 

~ 
, 

~~' 
~ 
~~ 
~ 

parkaringspIataBU och vår egen ,~~ 
b~l. Den atod uppallad på fyra rn 
tegelstenarI Fulla av intryck
BOm vi var orkade vi dock inte 
klaga över detta faktum,- utan 
vi petade ner den på trummorna 
och åkte hem. Det'gick över
raskande bra, så vi fu~derar at' 
tipsa Ulvsunda hur man på ett 
enkelt sätt sparar in kostnader, 
na för däck och fälgar! 

./ BGN 



KR rIvIT!\TARERNA 

Som alla vet, tilldelades Nobels~fredspris för år 1975 den ryske 

kärnfysikern och ledamoten av ryska vetenskapsakademin, Andrej 

Sacharov. H~ns kamp för de mänskliga och medborgerliga rättig

heternaI den officiella sovjetiska reaktionen på utmärkelsen 

samt myndigheternas vägran att ge honom utresetillstånd för 

att hämta priset har för omvärlden aktualiserat de inre för

hållandena i Sovjetunionen. Vad jag närmast tänkt ta upp här 

är krimtatarBrnas historia i korta drag för bakgrundens skull, 

samt den behandling de fått utstå från sovjetstatens sida 

under och efter det 2:a världskriget. De deporterades från 

sitt hemland och lever ännu i exil i ryska Centralasien. 

Sacharov har, tillsammans med bl a den ryske generalen Pjotr 

Grigorenko, aktivt tagit del i krimtatarernas kamp för att 

få återvända till Krim. 

Först till den historiska bakgrunden. Redan på 700-talet e Kr 

började turkiska folk vandra från öster mot väster och i 

cirka 4~0 års tid avlöste de varandra som innehavare av de 

sydryska stepperna norr om Svarta havet, ett område som van 

idealiskt för nomadfolk. Ett av dessa folk var bulgarerna, 

som slutligen bosatte sig ända nere på Balkanhalvön, där de 

så småningsom antog ett slaviskt språk. På 1240-talet eröv

rades Ryssland av mongolerna, som där upprättade ett mäktigt 

välde, khanatet Gyllene Horden. Khan kallade mongolerna sina 

härskare. r nära 200 år härskade de över ryssarna och de, 

d v s mongolerna, sammansmälte med de turkiska folkelement 

som redan fanns på stepperna. Så uppstod det folk, som 

ryssarna kallade tatarer, nomader som talade ett turkiskt 

språk, hade mongoliska rasinslag och som sedemera antog 

~sl3,m. 

r mitten av 1400-talet sönderföll Gyllene Horden, som i sin 

glans dagar hade sträckt sig från Karpaterna till Ural, i 

flera mindre delkhanat, ett i västra Sibirien vid Ural, 

ett vid mellersta Volga, ett vid Volgas utlopp i Kaspiska 

havet samt khanatet Krim, som utom själva halvön (ungefär 

två gånger så stor som Uppland) omfattade stora delar av 

Ukraina. Khanatets turkiska och muslimska befolkning 

kallades alltså krimtatarer för att skilja dem från tata

rer i andra delar av Ryssland. Krim kom under det expan

derande osmanturkiska väldets beskydd på 1470-talet och 

kunde med militärt bistånd från sina stormaktsfränder 

allvarligt hota ryssarna ända in på 1600-talet. 
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De övri~a" ovan nämnda delkhanaten, hade då redan uppslukats av 

Ryssland. 

fredliga värv var befolkningen på Krim framståend~. Många hade 

lämnat nomadlivet och- odlade vin, vete oOh tobak på halvöns tempe~ 

rerade sydkust, man framställde silke och hade en betydande fåravel. 
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Det fanns skickliga hantverkare, särskilt krimska läderarbeten var ~~; 
uppska ttade exporta'rtiklar. . ' , . ~ ~ 
Sul tana"tet Turkiet ~~advisa försvagning under 1700-talet blev khana t'e'~J b~ 
Krims öde. Rysslands,militära dominans i Svarta havsområdet blev.al11~ ~ ~ 

mer markerad och år 1783 kunde Krim efter svagt motstånd hel t besättas &~; 

av ryska trupper och införlivas med Tsarryssland. I ~ 
, ,.~ 

Trots att de då omkring 400.000 tatarerna garanterades bl a religi<?.rJ.~,- W 
frihet kom det' tsaristiska oket att vila tungt på det underkuvade f,o~"": 

ket. Ryssarna tog en ]:-ängsam hämnd på sina tidigare farliga gran,na,r,.; " 

Den b;5rdiga j orden på Krims sydkust, det som idag kallas t~ryska .'J: 

r1vieran tl 
, konfiskerades och fc5rdelades bland den ryska storgodsadelh~. 
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peka på entusiasm och uppslutning bland ickeryska folk i fiende

land. Rysk partisanverksamhet på Krim lär dock inte ha stötts 

särskilt helhjärtat av tatarerna. 

alla händelser blev straffet hårt. Allt eftersom Röda 

armen trängde angriparna tillbaka, följde en sträng räfst med 

alla de som samarbetat med tyskarna. Till yttermera visso gav 

Stalin order om att sex hela folk skulle deporteras, förrädare 

(som av någon anledning inte redan avrättats), passiva och 

lojala en masse. Dessa sex folk,av vilka det största omfattade 

ungefär 400.000 personer, bodde alla i områden som nåtts av 

tyska trupper. Fyra av dem fanns i norra Kaukasien, ett (kal

muckerna) på Kaspiska havets västra strand. Det sjätte var krim

tatarerna, något över 200.000 personer. Ett sjunde folk, volga

tyskarna, deporterades för säkerhets skull redan på sensommaren 

1941, långt innan tyskarna nått i närheten av deras boplatser. 

Samtliga spriddes ut över ryska Centralasien och även längre 

bort i Sibirien. 

För krimtatarernas del innebar Stalins dekret att de 

maj 1944, nästan omedelbart efter återerövringen, föstes ihop 

till samlingsplatser där den långa resan österut började. Man 

tilläts bara ta med sig vissa kilon bagage per familj och under 

själva deportationen dukade många under på grund av svält, sjuk

domar och den många gånger brutala behandlingen från bevaknings

truppernas sida. Efter halvtannat år i landsflykt beräknas över 

40 %av tatarerna ha omkommit. på Krim brändes och förstördes 

allt som påminde om dem, deras hus, trädgårdar, böcker på tat

ariska, till och med deras begravningsplatser skändades. Tatar

iska byar döptes om och fick ryska namn, själva folkets exi

stens förtegs, t.ex. i nya upplagor av sovjetiska uppslagsverk. 

Själva deportationen hemlighölls och endast så småningom kunde 

man i väst bilda sig en någorlunda klar uppfattning om vad som 

skett. 

Under de första åren fick de deporterade leva under 

mycket svåra förhållanden i läger underställda NKVD:s direkta 

kontroll. Efter Stalins död 1953 inträdde en ändring till det 

bättre. Man fick slå sig ned utanför lägren, dock fortfarande 

under poliskontroll. Först 1957 rehabiliterades fem av de sju 

folken och de fick samtidigt tillstånd att återvända hem igen. 

Volgatyskarna rehabiliterades 1964, krimtatarerna inte förrän 

i 



striderna det som man tyckte minst onda alternativet, man li

erade sig med bolsjevikerna. D~ vita generalerna lovade ingen~ 

ting'annat än en återgång till Tsarrysslands imperialistiska 

kolonialpolitik gentemot de nationella minoriteterna. Lenin och 

Stalin insåg av taktiska skäl dessa folks värde som bundsförvant

er i den pågående kampen på liv och död, och de gav långtgående 

löften om religiös, kulturell, ekonomisk och politisk autonomi 

inom det förbund av socialistiska folk, som skulle bildas efter 

segern. 

, 
Utvecklingen på Krim "följde nu det gängse mönstret för 

Sovjetunionens små folk. }~an bildade ifAutorioma Socialistiska 

Sov jetrepubliken Krim" (ASSR Krim). Tatariska språket fick offi"~i
" .. 

ell ställning och 
. 

de 'mera radikala grupper som stött bolsjeviker

na inkorporerades i det krimtatariska kommunistpartiet, som var 

helt underställt sin ryska motsvarighet. ASSR Krims styrande 

organ dominerades helt av ryssar. Kollektiviseringen förde med 

sig hungersnöd och ut ren S11i ng av motspäns~iga element och i slut

et av 20-talet började Stalins kvast att gå även i~om partiet . .. i 
, : 

Ledande tatarer anklagades för borgerlig nationalism, 'för samröre 

med Turkiet och andra brott, ställdes inför rätta och avrättades. 

Islam förbjöds inte, men motarbetades kraftigt. Det nationella 

livet skulle genomsyras av socialism enligt den ännu omhuldade 

formeln "nationell till formen, socialistisk till innehållet". 

Jämfört med förhållandena under den tsaristiska tiden"gjordes 

framsteg, bl,a. på folkbildningens område. Alla hyllningar på 

vers och prosa till Stalin och partiet, alla valresultat till 
. . 

trots så måste dock missnöjet ha legat latent under ytan. Den ry

ska chauvinismen, nu i kommunistpartiets dräkt, ökade inte de små 

folkens kärlek till ryssarna. 

Med det nazistiska angreppet på den ~ovjetiske pakt

brodern i juni 1941 gick så ridån upp för den' 'si'sta tragiska' akt, 
, -,-' 

en i krimtatarernas historia. Tyska trupper besatte-~rim i nov- 

ember 1941. Här, liksom överallt där tyskarna trängde fram, 

fanns det många som aktivt eller passivt stödde dem, skälet må 

sedan ha varit antikömmunism, antiryska känslor eller opportunism. 

Att en tysk seger inte skulle innebära någon befrielse stod inte 

klart för manga till en början. Hur många bland lcrimtatarerna som 

lät värva sig i kampen mot Sovjet är omöjligt att fastställa~ 

Tyska uppgifter'är säkert överdrivna av propagandaskäl, krige~ ~ot 
Sovjet framställdes av nazisterna som" ett korståg, där alla e0r~

peiska folk borde delta och det var därför värdefullt att kunna 



Tatarerna trängdes mot det norra inlandet, en steril 

stepp översållad med saltsjöar. Genom ett omfattande kolonisa

tionsprogram försökte man bryta den muslimska folkdominansen, 

man kallade in både greker och tyskar men störst' var naturligt

vis den slaviska inflyttningen. Det tidigare blomstrande närings

livet övergick helt 1 erövrarnas ägo. 

Förtryckta av sina besegrare, hänvisade till ofrukt

bara områden, fanns dock en utväg för tatarerna, emigration 

till Turkiet. Från 1783 till sjuttonde århundradets s.lut be

räknas ca: 100.000person~r ha gett '-sig iväg,i de flesta fall 

under svåra strapatser. FrUktan för 'repressalier efter'Krim

kriget på 1850-talet ledde till en enorm massutvandring, som 

har beräknats omfatta ca: 180.000 flyktingar. Vid 1900-talets 

början utgjordes Krims befoikning bara tili en fjärdedel av 
. ' 

tatarer. 

En'nynationell medvetenhet började dock vid sekel

skiftetatt väcka den förslavade och apatiska befolkningens 

stora massa. Man började söka kontakt med andra turkiska folk 

inom Tsarryssland, volgatatarerna, basjkirerna.vid Ural, azer

badjaner i Kaukasien samt uzbeker, kazaker och kirgiserna i 

ryska Turkestan, för att bara nämna' några få. Den ryslca 

socialismens ideer försökte man sammansmälta med. islams. 

grundsatser, man förde fram ekonomiska och politiska ~rav. 

När februarirevolutionen 1917 störtade det tsarist

iska självhärskardömet, bildades ett nationalistiskt tatar

iskt parti på Krim, Milli Firka. Under det blodiga inbördes

krig som utbröt över hela Ryssland efter bolsjevikernas makt

övertagande ipovernber 1917 hade dock den muslimska minoritet

en på Krim svårt att hävda sig. ~an utropade en kortlivad 

självständig s~at som inte stöddes av den slaviskamajori
tetan'. Röda armen, tyska trupper, vi ta generaler och )lkrain

s'ka nationalister besatte i omgångar Krim under åren 1917-20. 

november sistnämnda år evakuerade den vite generalen Wrangel 

Krim och sovjetmakten etablerades definitivt. 

I; hatet mot den ryske förtryckaren vände sig stora 

grupper av de turkiska folken i hela Ryssland i början av in

bördeskriget, mot både den vi ta och den röda sidan. Rj..li tärt, 

oförmögen att bekämpa bägge, valde man i ett senare skede av 

I 



1967, men till skillnad från de tidigare nämnda fem folken fick 

dessa två inte tillstånd att återvända. Polisövervakningen upp

hörde, de fick slå sig ned inom de sovjetrepubliker dit de 

tvångsförflyttats, men· längre sträckte sig inte sovjetstatens för

låtelse. 

Trots arresteringar och fängelsestraff pågår ännu idag 

krimtatarernas envisa och rättvisa kamp för att få återvända till 

Krim. De stöds av mot regimen oppositionella grupper, dit bl.a. 

Sacharov hör. Orsaken till sovjetregeringens vägran kan disku

teras, strategiska säkerhetsskäl kan spela in eller också finns 

det numera helt enkelt inte längre plats för några tatarer på 

Krim. Efter kriget har många ryssar och ukrainare flyttat dit 

från sina av tyskarna förhärjade hemtrakter. Det inre av Krim 

har nu stora arealer konstbevattnad mark, kanske unnar man inte 

tatarerna att återvända till ett bättre och bördigare land än 

det de fick lämna. Kanske hoppas man att de ska assimileras av 

de stora turkfolken till vars republiker de förvisats, uzbeker, 

kazaker och kirgiser. Den goodwill Sovjet onekligen skulle 

vinna i utlandet, speciellt bland världens muslimska stater, om 

man lät krimtatarerna återvända hem, väger tydligen lätt mot 

skälen för att låta dem stanna där de är. 

Deras situation är en påminnelse om behandlingen i 

Sovjetunionen av oppositionella element vare sig det rör sig om 

enskilda individer eller hela folk. 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller 

tydligen bara på papperet i vissa av dess medlemsstater! 

Björn Aldin 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bara för att det råkade bli ett tomt område här på papperet måste 

vi ju försöka fylla det med något, tänkte vi. Kanske ingen hade 

märkt någonting, men det ser ju hursam helst snyggare ut •••••••• 

-I pressläggningsögonblicket, i pressläggningsögonblicket våra 

damer och herrar, upptäcks att ca: halva upplagan av tidningen 

drabbats av ett trycktekniskt missöde: en del av texten i av

snittet om Krimtatarerna har blivit omkastad. Vi beklagar liv

ligt detta faktum men tror att artikeln utan större besvär ändå 

ska kunna läsas. 
/ RED. 
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• Ett nytt skede i arbetet 
. I och med att postområdesindelningen fastställdes av 

pVO:s styrgrupp ijuni 1975, var ett skede i utredning
en avslutat som kan kallas det övergripande skedet. 
Principer rör huvudorganisationen och indelningen i 
organisationsenheter var därmed klara, och nu avvak
tas statsmakternas beslut. 

:Det arbete sorp nu följer giiller utformningen av or
ganisationen inom de olika enheterna. Det blir ett 
mycket omfattande arbete, som kräver en breddning 
av projektorganisationen. dvs bildande av fler arbets
grupper och engagerande av fler personer i utred
ningsarbetet. Det är avsett att arbetet skall bedrivas på 
ett sådant sätt att genomrorandet av organisationen 
underlättas. Det rår (Eirför karaktären av både utred
nings- och rorberedelsearbete, oeh den personal som 
b~rörs av omorganisat ionen kommer på ett eller annat 
sjtt, direkt eller genom personalr~presentanler, att 
.d~ll<i i uppbyggandet av dcn nya organisationen 

!\lla'dl~ ;indringi'f SlI\ll den nya lIrg:llmat;lIncll "r:i
verkan inte genllllll.'öras i elt enda samnlalll1ang utan 
llläSle ske i form aven successiv process Trots att del 
alltså tar en tid innan organisalionen fått sin slutgil
tiga form och sitt inneh[lll, måste vissa frågor avgör,is 
ganska tidigt. detta !Or att underlag skall finnas fOr 
kontakter mad Av~alsverket. rorhandlingar med per
sOI1\llorganisationerna och liltsättandc av befattning
ar. 

• Styrgrupp, övergripande projekt, delprojekt 
PVO:s st"rgrupp kommer att kvarstå SOn1 ett beslut'.· 
forum, representerande Postverkets leclni':lg och pq
sanalorganisationerna och .med representation ävcll 
från de regionala ochlokaia nivåerna: Styrgrupnelll, 
uppgift blir i fortsättningen framför allt att ta sl:illnil1g 
till övergripande frågor av policybet"onad'-k,it:lktilr 
Till styrgruppen kommer som hittills att vara knuten 
en eentra1t arbetande projektledning. 

Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas dels i eli 
antal övergripande projekt, dels i s k delprojekt SOIll 

är knutna till den blivande organisatoriska uppbygg
naden. Det blir ett delprojekt för varje regiQ./) och, 
inom centraiförvaltningen, ett delprojekt Itr v-injc ·av
delning och varje verksamhet i resultalenhetsgrup
pen. 

De övergripande projekten är PEA-proje"K'itt (SOI11 

behandlar Postens ekonomi-administratiya s.ystem), 
ett personaladministrativt projekt, ett lokiiiprojekt 
och ett informationsprojekt. > 

: De ölika del projekten måste givetvis bygga,på en 
ror hela den nya organisationen gemensam policy 
Denna policy finns till stor del uttalad i det hittrllsvil
rande utredningsmaterialet, men kompletteringar 
och andnngar fordras på en rad punkter. ... 

Att ~rojektarbetet b'reddas gör det nödvänQ-igt att 
utredlllngsarbetet i oess helhet planeras och sanlOrd
nas på ett så bra sätt som möjligt. Detta är en uppgift 
som gemensamt åvilar. den centrala projektledningen 
och ledningarna ror de övergripande prdj'ekien och 
del projekten. , 

• Delprojektens uppgifter . 
Med utgångspunkt från den fastst:illda huvudotgani
satlonen s)(all detaljorganis<itionen utlormas lör resp 
enheter. I detta arbete Illgår fastställande av enhetens 
uppgifter (principiell fråga som skall redovisas i 
PVO:s styrgrupp), vidare bl a behandling av samver
kans- och beslutsformer inom enheten och iTörhål
lande till sidoordnade enhetec dimensionering och 
bemanning, utrustning och lokaler. ' 

Ledare för del projektet skall svara för informatio
nen till och kontakterna mt;d personalen. 

• Delprojektens organisation och arbetssätt 
Varje delprojekt skall ledas aven projektledare, som 
har utsetts av verkschefen. Till sitt rörfogande skall 
projektledaren ha en utredningsman. Arbetet skall be
drivas i samråd med PVO:s projektledning I övrigt 
skall del projektledaren organisera arbetet med ut
gångspunkt från de resurser som erfordras och linns 
tillg:ingliga 

Samråd skall på sedvanligt sätt ske med Iliretriidare 
fOr personalorganisationerna inom de cnheter i den 
nuvarande organisationen som är l:inkta att ilJgå iden 
nya nrganisationsenheten. _. 'c 

Inom varje rcgion skall dessutolll en s;iq;k,ild rek
rensgrupp Ilirclr:ida dcn pcrsonal SOIll lJ:ins"igiir utan
lor regiontör\allnlilgen. Den skall bestå <IV.) perso
ner, varav 2 från PF, 2 från SF, sektion 3, och I från 
ST-Pos!.

Cc nuvarande posldirektörerna på de blivande re
g;: (qern<.l blir projektledare rår de delprojekt som 
gäller deras resp. regionrårvaltningar. När det gäller 
den föreslagna Orebroregionen skall organiserandel 
av ett delprojekt anstå tills vidare. . 



• Följande utredningsmän har utsetts för de re
gionala projekten: 

Malmö region pi Karl Claesson 
Göteborgs region öktr Per Stenholm 

Linköpings region pi Ivan Hammarström 
Stockholms region öktr Bengt Rogvall 
SundsvalIs region öktr Lars Johansson 
Bodens region öktr Eric Skåreby 
Postinspektör Rune Skoglund skall fungera som sam
bandsman mellan pva:s projektledning och de regio
nala projektledarna. 

• För de delprojekt som gäller de olika avdelningarna och resultatenheterna i centralförvaltnIng
en har följande projektledare och utredningsmän utsetts. 

I Enhetl	 1Delprojektledare j 'I Utredningsman II 
• Samordningsavdelningen Dir Bo KJevborn	 Ad Stig Ställvik 

•	 Administrativa avdelningen Be Karl-Axel Löfgren Bd Bertil Pettersson och ad Bertil 
Edvardsson 

•	 Ekonomiavdelningen Be Holger Sandgren Civilekonom Sven Hilding(kon
sult) 

• Informationsavdelningen Dir Egon Jonsson	 Ad Sven Erik Hjalmarsson 

• Personalavdelningen Be Arne Eklund	 Ad Axel Sandstedt 

•	 Marknadsavdelningen Ledningsgrupp bestående av ed Utses senare i samråd mellan led
Elof Lövgren och be Harry Ed ningsgruppen och pva projekt
lund ledare 

• Produktionssystemavdelning Ledningsgrupp bestående av td	 Civilekonom Arne Hultqvist 
en	 Gösta Larsson och dir Georg (konsult)
 

Granberg
 

•	 Postverkets diligenstrafik Ledningsgrupp bestående av te
 
Birger Ström och ad Tore Lemb

ren
 

•	 Postverkets industrier Dir Georg Granberg Utses senare i samråd mellan del
projektledaren och pva projekt
ledare 

• Frimärksavdelningen	 Ad Per Pååg 

• Postens Adressregister	 Be Harry Edlund 

-". 

• Inköpsavdelningen Ad Torkel Landberg	 Bd Bertil Gustafsson 

För Postgirot och Internrevisionen skall deJprojekt 
inte organiseras, eftersom organisationen inom dessa 
enheter inte ändras genom pva. Fastighetsförvalt
ningen kan eventuellt komma att bilda en egen resul
tatenhet. En sådan ändring blir dock en senare fråga, 

och något del projekt är därf6r ännu inte aktuellt. 
Organiserandet av postområdena kommer att ske i 

en senare etapp. Formerna för dessa projekt har ännu 
inte fastställts. 



• Vissa riktlinjer för delprojekten 
• I PVO-rapporten till regeringen med förslag till or
ganisation av Postverket har ~n underindelning.av a.v
delningarna i centralförvaltnmgen och av reglonfor
valtningarna skisserats. Denna indelning skall vara 
utgångspunkt vid utarbetandet av förslagen i ~elpro
jekten. De enheter vari avdelningarna och regionmr
valtningarna primärt delas upp skall kallas sektio
ner. 

• Organisationen skall bestå av naturligt avgrän
sade ocb funktionsdugliga arbets' nheter. Frågan om 
en underindelning av sektionerna skall bedömas med 
utgångspunkt från detta, Hur en sådan underi~del
ning skall utformas måste därför i första hand bli tx:
roende av arbetsuppgifterna och av antalet erforderli
ga befattningar. En generell mall kan alltså inte göras 
upp. Det bör dock vara till fördel för personalens ut
nyttjande på olika arbetsuppgifter och underlätta att 
personalen får mera allsidiga arbetsuppgifter, om upp
delningen inte sker i alltför små enheter..1 den nya organisationen kommer nya aktiviteter 
att kräva nya resurser. Samtidigt skall den nya orga
nisationen, enligt den av Postverkets styrelse fast
ställda målsättningen, genomföras utan personalök
ning. Det är därför nödvändigt att de nuvarande ar
betsuppgifterna omprövas systematiskt. För central
förvaltningen gäller, grovt tecknat, följande riktlinjer i 
'fråga om dimensioneringen av den nya organisatio
nen. 

• På grundval av att den nya organisationsindel
ningen skall utfonnas olika alternativ, som innebär 
en minskning av antalet arbetstimmar med 10 resp 15 
%, jämfört med arbetstidsuttaget inom den eller de 
enheter iden nuvarande organisationen som motsva
rar den nya enheten. Nytillkomna arbetsuppgifter 
skall redovisas särskilt och inte ingå i de olika alter
nativen. 

• För dimensioneringen av regionförvaltningen gäl
ler bl a följande. 

Förslag till dimensionering skall utarbetas genom 
en beräkning av resursbehovet baserad på region för
valtningens nya roll och riktlinjerna för organisations
indelningen enligt PVO-rapporten. Uppbyggnaden 
skall utgå från ett läge då PVO genomförts även på 
den lokala nivån. Det på detta sätt utarbetade försla
get skall sedanjämmras med ett "rensat nuläge" som 
beräknas på följande sätt. 

• Utgil1ppunkten skall vara de rnu1iilet fak.tisk~ 
använda resurserna. Till dessa skall rågas resurser för 
nya aktiviteter, t ex för en utbyggd ekonomifunktion 
och för administration av nya geografiska områden 
som eventuellt tillförts regionen. Avdrag skall göras 
för sådana resurser som inte kommer att behövas på 
grund av ändrad omfattning av regionen j jämförelse 
med nuvarande postdistrikt samt på grund av delege
ring till omrtdesförvaltningarna, t ex på rationalise
ringsområdet. Om det utarbetade förslaget iJämtörel
se med det "rensade nuläget" inte innebär en minsk
ning av antalet timmar med minst 15 %, skall två al
ternativ utformas, innebärande en minskning med 10' 
resp 15 %. 

Den systematiska genomgången av arbetsuppgif
terna kan~ på grund av tidsschemat för utredningsar
betet inte göras alltför detaljerad. Det är dock nödvän
digt att ef\ omprövning görs i samband med över
gilngen' till den nya organisationen, 

• De olika dimensioneringsalternativen skall alltså 
. ta·sikte på ett läge då organisationen har genomförts 

i sin helhet. Av flera anledningar, bl a därför att dele
geringen måste ske i form aven successiv process och 
att omorganisationen av områdesförvaltningarna sker 
i en senare etapp, kommer det att bli nödvändigt med 
olika övergångsanordningar. Den frågan skall be
handlas i nästa ~kede av utredningsarbetet. Först där
efter kan"placelingen av personal i den nya organisa
tionen slutföras. 

• En viktig faktor i omorganisationsarbetet är sy
nen på cnefens rol/ i den nya organisationen. Chefen 
skall inte i första hand fungera som kvalificerad ut
redningsman utan {ram för allt som sakmässigt kom

, petent och ansvarig och som personalledare. Det finns 
särskild anledning att betona chefens roll som perso
nalledare, eftersom i den nya organisationen skall 
eftersträvas en ökad delegering och en bättre samord
ning och eftersom chefen som ansvarig för enhetens 
resultat bör åstadkomma en samlad och god insat~ 

från personalen, 

• Beslut- och samrådsformer 
har till eh del behandlats i PVOrapporten till regering
en. Ett mera preciserat förslag bertäfTande beslut- och 
sa'mrådsformer inom centralförvaltningen och re
gionförvaltningarna kommer att utformas genom 
PVO:s projektledning. En ytterligare bearbetning av 
företagsdemokrati frågorna kommer också att erford
ras bl a med tanke på en nödvändig anpassning till re· 
su'ltatet av § 32-utredningen. Formerna för en sådan 
samordning kommer att diskuteras med personalor
ganisationerna, men frågan är såväl sakligt som tids
mässigt beroende av hur behandlingen av § 32-utred
ningen fortskrider på departementsnivln. 
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STRESS • 

." ...

Q:n.d,et fittress, så som man möter d:e.t i vardags'S'}}råke-t: .i samband med 
J 

!;täktoch amrlnängning, t:Ldsnäd, oJto och krav, äx.e~ff engelskt; Iåne

ond: som egentligen betyder påfrestning men som i bii.o1.ogiska samman

hang blivit ettuttryak för människans och qjurets e~ahanda, icke 

SJ>?c~fika r.eakticm på olika slag av yttre :p~tningar.: Des-sa' gtimu~i, 

~etningar, har inte något annat gemensamt än at~ de utlö~Gr stress. 

Det· är aåledes: reaktionen S0m är s-tfessen. De krafter SQm utlöser 
9 . 

den,bnuikar kallas stressorer. Ef1:tersom viharstressenilnom oss, 

berar ill~t på. ind~viden själv hur styrkan. hos: streeso~ernauppfattas. 

En ·viktig del av stressxeaktionen är ha~m0ninsöndringen från . . 
biinjucz=arna. Efftersom binjurarna allti.d är ii ve:rksamhet skul:te man 

litet tillspetsat kunna säga att'alla alltid har en viss stress. 

Om I:!åfreS'tningarna ökar anpassar sig kroppen så långt det går, på 

ett som vi hoppas än~målsenligt sätt. Om organismen inte längre 

,cJxkar ffcilja med isvängarna ff'ciljer tecken på utmattni~: eller oför

måga att prestera tillräckliga försvarskrafter,, stres~jukillamar sk:nJile 

bli följden. 

Inga vetenskapliga belägg finns; för att olika stresli1ore1's effekt 

,på individen skuillle kunna adderas på ett enkelt matematiskt·sätt. 

Olika individer reagerar dessutom helt olika på samma stresscrT. Det 
[, ,"1:-"; , . 

_~ viktigt att .kamma ihåg, att stress fulte bar.a är en; ,fölJd av obe

hag~ig påverkan. Samma slag avhormonell.a och bi9:kemjj~a·' realdtioner 

i kJroppen -kan utlösas båd:eav obehagliga och av högst angf:märna miljö-
t 

iipflyitanden. 

Stressforskningen har trots allt haft det goda med si.g att vi fått 

en uppfattninG som avsevärt skiljer sig från den tidigare patentföre

ställningen om hur miljön skall vara beskaffa~ och hur olika individer 

reagerar på en viss miljö. Människans snrbarhet har blivit mera uppen

bar ocr1'L. vår uppfattning om vilka människor som är "starka" och" svaget' 

har måst ändras väsentligt. Kroppens reaktIoner i det inre överens-

S'tämmer nämligen inte alls alltid med den bild vi lyckas ge omvärl

(ilen av våra reaktioner. Inte ens individen :s:jälv f'örmAr allt.j(l npr'

fatta ilntensi teten il si;na sot:r:essreakbi ,mer. SÄ.rskil il vikiUg-/.t. Ä~' de!' 1,8

rön en individ som utsätts för en s;erie på. varandra följande stress:

situationer, som han själv tycker sig bli van vid, men som kroppen 

envisas med att reagera p& med i det närmaste v.fÖJ:Änn-r~n. ;:i Ly:r:ka • 

Även om dcl; sfi"LpdPR ,q:L' kl;:n.-l; utI, lJIil.i:;jnrl.vl,culclct kan leda till 

sjukdom, går inte sjukdomen att beskriva som ett enhetligt komplex 

liknande fllclla-rlR1<-nnRfAhcr ooh influensa. Dessutom finns det en viss 

risk att både patient ooh li:ika"L't:J 2iv\:;:L"Lt:Jtonar miljö,p8,verkan. 



i 

Om en patient berättar att- han drabbats av"eh åV2.r sorg eller ptio

frestning omedelbart innan han blev sjuk 9 lägger läkaren detta -. . 
lätt på minnet men glömmer de tillfällen då andra patienter'kommit 

med samma s,jukdom utan att dessförinnan ha drabbats av stre~'~.;,· 

Sjukdom förändrar också patientens känslighet för milj~f8~ähdringa~ 
"~- .. _,~," ,	 ' " 

och:p3.frestnin,ge~ kommer da oriktig~'~~~-fo,Jkas-$omorsak till 
. " . ," ..- -...;~ ,.....:~.,-_._

--.~-----~-~....s;jukdomen. -.---:~ 

~. r [. 

Många i!:jukdQmarhar dock ett obestridligt samband med str~ss:. 

Hit ~ör magsåret och hjart-'bch,kä~lsjukdomarna.De senare hör j~c 

vår jäktade tillvaro till de främsta dödsorsakerna, men s-arilbanden .	 .'. 

till stress är inte så hel t klara som folk gärna vill fCJresiällq;: 

i!:ig. NäJ:lings:öyerflödet 'är en ,viktig b.idragandeorsak, b:dstande' ,c 

jämvikt mellan tillförda kalorier och utfört muskelarbete en annan • 

..	 Ojämn fys'iS'k aktivi'tetär sannolikt mera skadlig än fysisk overk-

samhet. Kombinationen av starka känslor med hårt muskelarbete kan· 

~bland vara högst riskabelt~ 

De'ovissa sambanden och den sv5,ra teoretiska bakgTunden ger 

kanske' läsaren en känsla av hopplöshet. Men kvar stf1.r att både den 
,,-, ~~	 . 

-, yt'tre miljiin och vC1r uppfattniug om omvä:rlrlen aktivt ptiverkar vårt
 

kroppsliga välbefinnande och ;i värsta fall utlöser sjukdom.
 

Det är ockS'å viktigt att veta, att det månya gånger ar'lättare 

att rensa upp i miljön än att med medicinska och psykoterap€utiska 

åtgärder förändra individens reaktion på miljön, individens"s t're s:s • 
, ','., 

Förbättringa:r:: av miljön är ju all tid ofarliga för individen äv.en 

om de medför ekonomiska och andra uppoffringar. I disk~$~ionen om 

miljöbetingad sjukdom och lidande är fortfarande kostna~derna för 

miljöförbättringar överskattade medan kostnaderna för kJ~:käbm, 
lidande och prestatiomrbortfall sällan bl,ir uppräknade ~Itill' fulla 

","" r ,_ •

värdet. 

Ulf Söderberg, anvisningsläkare. 

xxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~x~xxxxxxxxx 
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Brezvbärarcyket t6r V1nterbruk,
 
etter J. Sohlatt11ngera patent (Ber11n 1935)
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OBS!	 TILL NÄSTA NUMMER HAR VI FÖRMODLIGEN 
FÅTT NYTT NAMN PÅ TIDNINGEN. SPAR 
DÄRFÖR DETTA NUMMER - DET BLIR MED 
TIDEN EN RARITET! 


