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Med bilen som arbetsplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten minneskrönika över trettio år i nyhetsutkastarbranschen 

 

För evigheter sedan lämnade jag storstaden och flyttade ut på landet. Det var möjligt genom 

mina föräldrars hjälp som köpte ett renoveringsobjekt i Övedskloster. Huset bestod av två 

bostäder så det passade bra då tanken var att min syster och jag skulle dela på det som 

sommarhus.  

 En hel del renoveringsarbete senare var huset i tillräckligt bra skick för att kunna passa 

åtminstone för min del, som bostad. Jag hade inte så höga krav egentligen, för det som 

lockade var att få bo och leva på landet. Huset kunde bara bli bättre efter hand.  

 Eftersom min dåvarande flickvän hade samma önskan tog vi beslutet att lämna storstan 

bakom oss för ett liv på landet.  

 

Det fungerade bra i knappt två år, innan det förhållandet tog slut. Hon flyttade ut och jag 

stannade kvar. Boendekostnaden var väldigt låg, så rent ekonomiskt vore det korkat att flytta 

därifrån för min del.  

 Men förhållandet medförde en hel del ekonomiska problem som jag tvingades kämpa 

ensam med efter att hon flyttat.  

 I ett försök att förbättra min ekonomi sökte jag extra arbete.  

 Jag hade tur! Efter att ha skrivit till Tidningsbärarna i Ystad, Lund och Eslöv fick jag en 

dag telefonsamtal från Gunilla, regionchef på Tidningsbärarna i Ystad, som berättade att det 

fanns ett ledigt vikariat i Sjöbo.  

 En billinje kallad 3811 och det handlade om ett långtidsvikariat, som eventuellt framöver 

också kunde bli ledigt, då tjejen som hade rundan blivit sjukskriven för ryggproblem.  

 Det här var faktiskt bättre än jag vågat hoppas på, så självklart tackade jag ja till 

anställningen.  
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 Första steget var att åka med en tur på dagtid och titta på rundan tillsammans med Mariette 

som var den tjej jag skulle vikariera för. Hade anteckningsblock med mig, och försökte skriva 

så gott jag kunde något som skulle likna en vägbeskrivning. Det gick sådär. 

 Nästa steg var att åka med en natt för att se lite hur arbetet gick till, och även försöka lära 

mig rundan.  

 Egentligen gav inte det någonting heller.   

 Det rådde tät dimma och rundan gick mestadels i områden som fram till dess var tämligen 

okända för mig. Dessutom fick jag sitta i baksätet bakom jourbudet som körde så jag hade inte 

särskilt bra sikt framåt.  

 Jag förundrades dessutom över hur han kunde klara att plocka upp exakt de tidningar han 

skulle ha vid respektive stopp redan innan han var framme vid aktuell låda. Något jag senare 

insåg att man efter ett antal veckor eller månader får fast inregistrerat i hjärnkontoret, så väl 

att man rentav skulle kunna sitta på lastplatsen och sortera upp alla tidningar i rätt ordning på 

rundan.  

 Det blev bättre framöver. Några dagar senare var jag ute på dagtid tillsammans med 

jourbudet Christer. Jag körde med min bil och han åkte med och visade. Dessutom hade han 

med sig en kassettbandspelare på vilken han spelade in vägbeskrivning medan vi körde.  

 Nu när jag själv fick köra i dagsljus fick jag också mer klart för mig hur rundan gick. Vi 

var ute och körde i flera timmar.  

 

På vägen hem från mitt ordinarie arbete dagen efter, la jag märke till en polisbil som körde 

bakom mig. En blick på hastighetsmätaren sa mig att jag inte körde för fort. Ändå hängde 

polisen efter mig även när jag svängde in på hundrafyran mot Övedskloster. Lite längre fram 

signalerade de att jag skulle stanna.  

 Bara att lyda och köra in till sidan. Rannsakade mig själv men kunde inte på något vis 

komma fram till att jag skulle kunna ha brutit mot någon lag.  

 En av poliserna kom fram till min bil.  

 ”Kan vi få prata med dig en stund i vår bil?” undrade han.  

 Jag förstod ingenting, men såg ingen vits med att protestera, utan gick över och hoppade in 

i polisbilens baksäte.  

 Det var kommunens dåvarande polischef Fredriksson som satt bakom ratten. Han vände 

sig mot mig i baksätet och såg allvarligt på mig.  

 ”Jagar du flickor?” undrade han kort.  

 Många märkliga tankar hann cirkulera i min skalle, över det faktum att jag var 

ensamstående efter skilsmässan sedan några månader tillbaka. Visst hade jag en önskan om 

att träffa någon ny livskamrat, men så här långt hade jag inte gjort några nämnvärda 

ansträngningar i den riktningen. Inte skulle väl det i så fall vara något kriminellt? Mitt svar 

blev en fråga.  

 ”Hur så?” 

 Fredriksson förklarade att en flicka hade anmält mitt bilnummer efter att hon känt sig 

förföljd.  

 Jag kunde inte låta bli att fnissa till när jag insåg vad det handlade om, även om den 

grundläggande anledningen till flickans rädsla var synnerligen allvarlig.   
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 Under min lärotur dagen innan hade vi passerat en ung tjej på häst flera gånger, och vi 

hade också pratat om det, då vi noterade att hon faktiskt såg lite ängslig ut.  

 ”Nä,” blev mitt svar till polisen. ”Det var knappast flickor vi jagade. Snarare brevlådor!” 

 Jag fick förklarat vad det hela handlade om, och kunde därmed fortsätta min väg hem.  

 Dessvärre hade tjejen all anledning att känna sig orolig, eftersom det bara några veckor 

tidigare inträffat ett bestialiskt mord utanför Hörby av en tioårig flicka, vars mördare 

fortfarande var på fri fot.  

 Fredriksson ursäktade sig.  

 ”Ja, jag hade rätt svårt att tro att du hade något med sådant att göra, men vi var ju tvungna 

att följa upp anmälan.”  

 Jag var helt förstående.  

 

Så blev det dags för min premiärnatt! 

 Själva rundan gick bra, även om det naturligtvis tog lite tid. Fick en reklamation på en 

missad tidning, men det visade sig bero på att jourbudet som kört innan jag började hade en 

tidning som skulle dras in, och han hade förväxlat abonnenterna och dragit märket från fel 

låda.  

 Den inspelade vägbeskrivningen på kassettband fungerade utmärkt som hjälp. Man spelade 

upp en bit, lyssnade och noterade, körde några stopp framåt på rundan, och lyssnade igen. 

Efter två nätter kunde jag slopa bandet.  

 

Att tidningskörning är påfrestande för bilen visade sig direkt redan första natten. Min bil hade 

vid det laget uppnått tio tusen mil, och det är ju oftast då felen brukar dyka upp. Att stanna 

och starta hundratals gånger under några timmars körning, blev extra påfrestande för bilens 

koppling.  

 Fick in på verkstad under dagen och bytt kopplingsvajern.  

 Natten därpå hade jag problem att få i växlarna på bilen, och efter min tredje natt fick jag 

lämna den på verkstad igen för att få bytt kopplingen.  

 Fick istället låna bil av en bekant!  

 Men det blev ingen körning med den bilen.  

 Jag hade fortfarande kvar mitt tidigare heltidsjobb på tryckeri i Sjöbo, och för att klara 

nattjobbet fick jag sova på kvällen direkt när jag kommit hem.  

 Jag vaknade med ett ryck, och kunde direkt konstatera att klockan var strax över sex! På 

morgonen! Det vill säga den tid då tidningarna normalt skulle vara ute! Med andra ord hade 

jag sovit drygt ett halvt dygn!  

 Men varför hade ingen ringt!? 

 Det visade sig att man hos Tidningsbärarna hade fel telefonnummer till mig. Ja, numret var 

rätt men inte riktnumret. Sjöbos riktnummer är 0416, men i Öved gäller Lunds riktnummer 

046. 

 Ett jourbud hade fått köra istället.  

 

Mitt heltidsjobb blev allt svårare att klara av.  

 Jag jobbade på lager och ibland kunde jag stå mellan två hyllrader med stöd med 

armbågarna mot hyllplanen, och slumra bort en stund. Så trött var jag.  
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 Lagerförmannen och jag hade redan sen tidigare svårt att komma överens. När jag inledde 

min anställning på den firman, hade jag tolv års praktisk erfarenhet av lagerarbete vilket 

innefattade helt ansvar både för själva lagerhanteringen och inköp av material. Det handlade 

om en omsättning enbart för den avdelningen på över miljonen per år, vilket på åttiotalet var 

ganska mycket.  

  Förmannen hade gått två år gymnasieutbildning i ämnet! Han kunde jobbet ”by the book”, 

vilket ofta innebar ett betydligt omständligare vis att arbeta på. Jag fick i allmänhet uträttat 

mer på kortare tid än vad han fick, men kanske inte alltid helt enligt regelboken. Om det nu 

fanns någon sådan.  

 När jag nu dessutom ofta var väldigt seg och trött, blev också konflikterna mellan honom 

och mig allt vanligare. Utöver det var jag också väldigt trött på det jobbet.  

 Till slut fick jag gjort en överenskommelse med personalchefen. Jag sa upp mig, och slapp 

uppsägningstiden, eftersom det ändå inte fanns så mycket arbete för tillfället på firman.  

 Samtidigt var det en vild chansning.  

 Jag visste att tjejen jag vikarierade för i tidningsjobbet hade funderingar på att sluta på 

grund av sin rygg. Men ingenting var säkert.  

 I nästan fem veckor svävade jag i osäkerhet, innan jag fick beskedet att min föregångare 

hade sagt upp sig, så vikariatet kunde gå över i fast anställning, om jag var intresserad. Det 

var jag.  

 

Det var en perfekt tid på året att börja med detta arbetet. Ljuset kom allt tidigare för varje dag 

och jag fick uppleva ynnesten av det där nästan magiska ögonblicket när solen långsamt 

bryter upp mörkret vid horisonten. Rådjur som stod avvaktande vid vägkanten och betraktade 

mig med sina stora svarta vaksamma ögon medan jag körde förbi. En och annan ståtlig 

kronhjort som graciöst sprang över vägen. Då och då någon grävling som med sitt lite till 

synes klumpiga sätt att springa försvann in i buskarna. Någon räv rusade också förbi ibland. 

Naturligtvis en hel del katter också. För att inte tala om alla harar. Vid ett tillfälle till och med 

ett gäng på runt tio tamgrisar som sprang på vägen. Säkert hade de tagit sig ut från någon 

inhägnad. Något som annars också händer lite då och då, men oftast är det hästar eller kor 

som hamnat på fel sida av stängslet.  

 Man fick bra träning på reaktionsförmågan, för att hinna få stopp på bilen i tid för att 

undvika kollision. Så här med trettio år i backspegeln kan jag glädjande konstatera att 

viltkollisionerna varit lätträknade. Jag skulle förvisso önskat att jag kunde sagt att jag aldrig 

haft någon sådan kollision, men så är det tyvärr inte. Men i förhållande till hur många mil jag 

kört totalt i det här jobbet, är det väldigt låg olycksfrekvens.  

 

De första veckorna som nybörjare tog det lite längre tid att köra, och jag hade svårt att vara 

klar till klockan sex som är den tid då tidningarna ska vara utdelade.  

 Jag kämpade på så gott jag kunde, men klockan hann oftast bli närmare sju varenda dag. 

Det märkliga var ändå att efter kanske tre eller fyra veckor så rasade totaltiden radikalt. 

Plötsligt en dag kunde jag notera en sluttid runt klockan sex. Det stämde också ganska väl 

med hur jag fått det beskrivit för mig när jag gick på upplärning. Man kämpar flera veckor 

och känner nästan frustration över att aldrig klara tiden. Men så plötsligt sitter alla 

abonnemangen etsade i hjärnan och därmed rasar tiden. Det är ett ganska märkligt fenomen, 
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att man kan memorera alla aktiva abonnemang. På den tiden hade vi förvisso bara några få 

produkter. Det handlade om Skånska Dagbladet, som då var störst i min hemkommun. Sedan 

Ystads Allehanda, Sydsvenska Dagbladet och så fanns ju även tidningen Arbetet. Och så 

några enstaka exemplar av Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 Det var allt!  

 Fast den totala mängden tidningar man distribuerade varje natt var förstås betydligt många 

fler än det är idag.  

 När jag var nybörjare hade jag närmare 400 Skånska Dagbladet, 150 Ystads Allehanda och 

mellan 40 och 50 Sydsvenskor respektive Arbetet.  

 Idag nästan trettio år senare ser det helt annorlunda ut.  

 I december 2002 gick Ystads Allehanda ut med en ganska aggressiv kampanj då man 

satsade på att ta över positionen som störst tidning i Sjöbo kommun. Det kändes som att man 

plockade adresser ur telefonkatalogen och noterade som gratisabonnemang som man skickade 

ut, utan att ens kontrollera om folk verkligen ville ha tidningen. Reaktionen lät inte vänta på 

sig. Mindre än en vecka senare körde även Skånska Dagbladet igång en liknande kampanj. Vi 

fick besked om att ny tidning skulle delas ut till familjen Jönsson, familjen Andersson och så 

vidare. Man delade ut tidningar till allt och alla. Genom att man plockade adresser ur 

telefonkatalogen fick även utflyttade och till och med avlidna personer tidning. Dåvarande vd 

på Tidningsbärarna kallade det hela ganska korrekt för ”slaget om Sjöbo”. 

 På mitt dåvarande distrikt hade jag normalt cirka 800 tidningar per dag. Som mest under 

den här striden var det uppe på över 1 600 tidningar per dag!  

 Om det var den kampanjen som gjorde det, vet jag inte. Men nu är det Ystads Allehanda 

som är överlägset störst men ändå med en betydligt blygsammare upplaga på för min del cirka 

hundra tidningar. Skånskan handlar om mellan 30 och 40, och Sydsvenskan enbart fyra-fem 

tidningar. Arbetet upphörde att existera efter 113 år i september 2000. 

 Idag har vi en rad andra tidningar också av varierande slag. Flera veckotidningar som 

Hemmets Journal, Hemmets Veckotidning, Svensk damtidning plus flera olika 

motortidningar. Vi har tidningen Land och ATL och en del olika tidningar från fackförbund. 

Numera har vi även en del paket.  

 

Det var onekligen en fördel att börja köra på våren, så att jag därmed fick ganska lång tid på 

mig att lära in och vänja mig vid körningen. Inte minst att lära sig rundan. Tids nog skulle det 

bli betydligt tuffare att köra.  

 Med hösten kom regnet och dimman och ju närmare vintern desto större var risken för 

halka. Blev varse den stora variationen av halkproblem som förekommer. Något jag inte 

riktigt reflekterat över tidigare, trots att jag pendlade till Malmö i ett år efter jag flyttade ut. 

Då körde man i allmänhet på vägar som Vägverket (som Trafikverket kallades då) redan varit 

ute och saltat eller plogat.  

 Nu blev verkligheten en helt annan.  

 Den tid vi tidningsbud färdas på vägarna, har i regel ingen varit ute och plogat innan. Så 

jag brukar säga att det är vi som visar plogbilschaufförerna vägen.  

 Det har också hänt åtskilliga gånger att man kört fast i snödrivor. Eller fastnat vid 

brevlådor där folk inte skottat undan snön ordentligt. Med de skånska vintrarna följer också 

ofta hård blåst, och vad ordet fyker betyder fick med all önskvärd tydlighet sin förklaring. Till 
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och med då det bara snöat kanske fem eller sex centimeter kan det bli problem. En natt körde 

jag på en grusväg som sträcker sig ganska långt i en absolut rak linje. Det hade snöat en del 

och var ganska kallt, med mycket hård blåst. Den snö som lagt sig på vägen hade effektivt 

blåsts bort av vinden. Men alldeles efter en nittio graders kurva blev det tvärstopp! Här låg 

vinden på från sidan, och snön hade lagrats upp till en rejäl driva. Efter färd på helt snöfri och 

halkfri grusväg hade jag ganska högt tempo, och hann inte få stopp på bilen i tid. Så jag 

fastnade rejält i snödrivan.   

 Det var bara att ta fram snöskyffel och börja skotta. Det som händer när man kör in i en 

driva är att det blir hårt packad snö under bilen. Så för att kunna komma loss måste man 

skyffla bort en hel del snö kring hjulen men ofta också så mycket som möjligt av det som 

finns under bilen. Det förargliga vid just det tillfället var att det bara några meter efter 

snödrivan var helt snöfritt igen.  

 En natt under min första vinter gick det inte ens att komma fram på riksväg 13. Bara en 

liten bit efter Sjöbo var det stopp. Jag valde att vända och ta mig hem, vilket också tog ganska 

lång tid. Men vägen hem låg i en annan vindriktning, så där hade det inte bildats lika höga 

drivor. Jag avvaktade hemma, och körde sedan ut framåt tiotiden på förmiddagen, när jag 

räknade med att man hunnit ploga en del. Den dagen körde jag fram till klockan var över fem 

på eftermiddagen.  

 Å andra sidan var det kanske så man gjorde som relativt ny i branschen. Men med åren har 

jag lagt mig till med en helt annan attityd. Vid besvärligt väglag kör jag som längst till första 

grusvägen. Är den inte framkomlig, utgår jag ifrån att ingen annan småväg heller är 

framkomlig. Allt för många gånger har man kört in och provat sig fram, enbart för att tvingas 

konstatera att det inte går att komma fram. Ofta i sådant väglag har man också väldigt 

begränsade möjligheter att vända. Istället måste man backa tillbaka ut. Om det då blåser 

ordentligt är risken stor att ens egna hjulspår i snön har sopats igen, och då kan det vara 

väldigt besvärligt att hitta ut.  

 Min erfarenhet är också den att de allra flesta abonnenter har full förståelse om tidningen 

uteblir i sådant väder.  

 De få som inte har den förståelsen, kan vi å andra sidan ändå aldrig tillfredsställa. Så där 

kan det kvitta.  

 Har upplevt en del sådana människor. De som är nöjda hörs ju sällan, men den lilla skaran 

som alltid gnäller hörs desto mer.  

 En abonnent ringde till Tidningsbärarna och klagade att hon inte fått sin tidning. Där 

förklarade man att på grund av väglaget pågick distributionen fortfarande. Den förklaringen 

godtog inte hon. Hon skulle ha sin tidning före klockan sex, så då fick vi helt enkelt starta 

tidigare. Att tidningarna trycks på ganska exakt samma tid varje dag, gick nog inte riktigt in i 

hennes trångsinta skalle.  

 Man har verkligen fått utstå en hel del otidigheter och till och med hot av just den 

kategorin människor som anser sig ha all rätt på sin sida. Att det uppstår förseningar av en rad 

olika anledningar, är ingen ursäkt, menar man. Samtidigt är det ändå med viss stolthet jag kan 

hävda att jag personligen aldrig varit orsak till att tidningarna varit sena.  

 Om jag någon gång på senare år fått höra ”du är sen” av någon abonnent som otåligt stått 

och väntat vid sin låda, har jag haft mitt självklara svar.  

 ”Nej! Jag är aldrig sen! Det är tidningarna som är sena!” 
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 En abonnent saboterade sina möjligheter till välvilligt bemötande. Han bodde där jag hade 

ungefär en halvtimme kvar på rundan, vilket innebar att jag oftast var där mellan klockan fem 

och halv sex. Jag hade fram till dess haft mina funderingar på att ändra om rundan till ett för 

mig lite bättre upplägg. Det skulle i så fall innebära att han hade fått sin tidning drygt en 

timme tidigare.  

 En morgon satt en lapp på hans brevlåda! 

 ”Kom med tidningen i tid för helvete = innan 5.00!” 

  Det här gjorde mig uppriktigt förbannad! Jag skrev ett svar till honom. 

 ”Tidningen ska vara ute till 6.00, inte 5.00. Är den sen beror det på orsaker som jag inte 

kan råda över. Svär inte åt mig! Det har jag ingen anledning att tolerera!” 

 Samtidigt informerade jag arbetsgivaren om saken.  

 Det var sedan lugnt ett tag, men efter drygt tre veckor satt det en ny lapp på brevlådan.  

 ”Infört sovmornar igen?” 

 Nu fick jag ett brev skrivet av vår regionchef att lägga i hans låda, där hon sakligt och 

tydligt förklarade vad som gäller. Hon intygade också att jag alltid var på plats till jobbet i 

god tid, och alltså aldrig försov mig.  

 Någon dag senare hade han skrivit igen. Han berättade att han körde hemifrån kl. 5.45. 

 ”Hade det kanske gått att lägga om turen då, så en annan kunde få läsa dyrgripen.” 

 Just det! Om han valt att skriva ett vänligt meddelande och hövligt frågat om det vore 

möjligt att ändra rundan så att han kunde få sin tidning lite tidigare, hade jag helt klart kunnat 

tillmötesgå hans önskan. Men efter hans otrevliga språkbruk i de skrivna lapparna, blev mitt 

svar ganska självklart! Den enda tänkbara ändringen jag var beredd att genomföra på den här 

rundan var i så fall att han om möjligt skulle få sin tidning sist av alla abonnenter.  

 

Som stark kontrast till gnällspikarna finns de, förvisso flertalet, abonnenter som trots allt är 

nöjda. Det tråkiga är att man sällan hör dem. Några få undantag finns dock.  

 Hösten 1991 hade vi stora problem med ständiga förseningar på grund av att Ystads 

Allehanda bytte ut sina pressar. Dagligen fick man utstå utskällningar från folk som inte hade 

någon som helst förståelse för det grundläggande problemet. Det blev heller inte bättre av att 

tidningen förnekade att de var orsak till några förseningar när folk ringde och frågade dem. 

Jag har sagt många gånger att jag aldrig blivit så utskälld som jag blev då, för problem jag 

över huvud taget inte kunde påverka.  

 En abonnent tog till direkta hot! Just den dagen hade jag fått för lite tidningar, vilket jag 

försökte förklara för honom. Jag hade efterlyst fler tidningar vilka var på väg ut till mig. Han 

godtog inte min förklaring, avbröt och överöste mig med oförskämdheter. Till slut bad jag 

honom vänligt men bestämt att han skulle vara tyst en stund och låta mig förklara hur det låg 

till.  

 ”Ska du ha en lusing också din jävel!?” sa han.  

 Det var den definitiva droppen!  

 ”Då kan du vara utan tidning helt och hållet!” sa jag och körde direkt hem. Utan att köra ut 

de saknade tidningarna.  

 En tid efter detta hade han en morgon när det var väldigt dimmigt och väldigt halt, kommit 

för fort med sin bil när han skulle köra upp och hämta tidningen. Han hade kasat rakt över 

stora vägen och ner i diket på andra sidan.  
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 Jag kunde inte hjälpa honom, och jag kunde heller inte låta bli att känna ett visst mått av 

skadeglädje!  

 

Men så en morgon inträffade något fantastiskt.  

 Det var sent som vanligt, och jag hade redan haft några abonnenter som stått ute vid sina 

lådor och öst otidigheter över mig och mina sovtider, då jag närmade mig en lådsamling där 

en abonnent stod och väntade. Jag hade redan laddat upp mitt luttrade försvarstal och hade 

alla taggar resta, men kom helt av mig.  

 ”Försovit dig!?” sa han glatt och oförskämt.  

 ”Nej, verkligen inte… jag…” 

 ”Jaja,” avbröt han. ”Du får säkert höra både det ena och det andra av folk, Men du ska veta 

att vi som bor här tycker du är jävligt duktig!” 

 Jag kom helt av mig.  

  

En gång då jag började köra efter semestern, mötte jag en abonnent som stod och väntade.  

 ”Varför är du så jävla tidig?” undrade han.  

 ”Eh…va!?” 

 ”Ja, han som kört nu när du har haft semester kom alltid sent. Men nu när du kör hinner jag 

ju alltid läsa tidningen innan jag kör till jobb.” sa han med ett finurligt leende på läpparna, 

som att det i sig vore ett problem. 

 

Andra kunde ta lite mer lättsamt på det där med att man kunde vara försenad. En dam i 

Vallarum stod en sommarmorgon och väntade då tidningarna var sena.  

 ”Min skatt, var har du vatt?” sa hon lite poetiskt. Hennes man var en välkänd författare och 

de hade sommarhus i Vallarum.  

 

Kommunikation mellan abonnent och tidningsbud sker lite då och då via lappar på brevlådan, 

och det kan vara både positivt och negativt.  

 På en gård där man körde ända ner och vände på gårdsplanen, satt en morgon en bit papp 

på brevlådan.  

 ”Sprätt inte så jävligt på gårdsplanen!” stod det i klartext.  

 Jag förstod ingenting. Brukar aldrig köra på det viset. Hade dock mina misstankar om att 

det möjligen kunde vara söndagsbudet, som precis som jag körde en röd bil, och som jag 

visste var lite väl glad för att trampa till på gaspedalen.   

 Jag skrev ett svar.  

 ”Mig veterligen har jag aldrig sprätt på din gårdsplan, men om jag har, ber jag i så fall 

om ursäkt. Kan det möjligen vara söndagsbudet du syftar på?” 

 Dagen därpå satt samma pappbit på lådan med ett svar från abonnenten. 

 ”Visst fan är det söndagsbudet! Du kommer alltid så tyst och försiktigt att jag försover mig 

varje morgon.” 

 

Med åren har man naturligtvis blivit mer erfaren, och mer luttrad, och det finns inte en chans 

att jag tar emot något skit från någon längre. I alla fall inte utan högljudd protest. Jag är alltför 
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medveten om min egen kapacitet, och kan med väldigt gott samvete hävda att förseningar 

aldrig beror på mig!  

 Ändå har man ofta fått höra just den försmädliga kommentaren ”Har du försovit dig!?” 

 Det är faktiskt en omöjlighet!  

 Min dagliga rutin är att när jag kommer hem på morgonen efter avslutad runda, släpper jag 

ut hunden, borstar tänderna och gör övrigt nödvändigt i badrummet, ger katten mat och går 

och lägger mig. Sen finns det inga klockor som brutalt skräller för att få mig att vakna. Jag 

sover lugnt och avkopplat tills jag vaknar av mig själv. Stiger upp utvilad, och är sedan uppe 

och aktiv med mina egna intressen fram till att det är dags att bege sig till jobbet på natten. 

Tittar heller aldrig på tv, förutom någon enstaka film tillsammans med kärleken. Så det finns 

ingen risk att jag somnar där heller.  

 

Några av de absoluta fördelarna med det här jobbet är att man sköter sig i stort sett själv. 

Under mina första sex år var det kanske än mer påtagligt. Då körde man sin bil in till 

laststället, lastade sina tidningar, körde hela rundan och körde direkt hem. Men sen fick vi 

företagsbilar och då fick man naturligtvis köra tillbaka till avhämtningsplatsen och ställa 

bilen. Då blev det också ett visst mått av övervakning. När arbetsgivaren skulle stå för bilarna 

blev man plötsligt varse att tidningsdistribution är oerhört slitsamt för fordonen. Man 

ifrågasatte i samråd med bilverkstäderna hur det ens var möjligt att slita upp bromsarna på en 

månad.  

 När vi körde med egna bilar bytte jag bromsklossar fram var tredje vecka. Jag hade en 

garagedomkraft och verktyg med mig i bilen, och när det var dags stannade jag på plats och 

bytte klossar.  

 Den första omgången företagsbilar vi hade fick vi klara direktiv från leverantören, att om 

vi körde fast i en snödriva fick vi absolut inte backa ut ur den! Detta för att det fanns någon 

elektronisk kännare under växellådan som därmed skulle fyllas med snö, vilket skulle 

resultera i ett haveri! Ärligt talat vet jag inte hur det egentligen var med den saken, men klart 

är att enda vettiga sättet att försöka ta sig ur en snödriva är rimligen samma håll som man kom 

in i den.  

 De som körde bärgningsbilar hade mycket att göra den vintern.  

 Tidningsdistrikten i Sjöbo kommun går till stor del på landsbygden, och en hel del 

grusvägar av varierande kvalité. Förutom de täta stoppen som sliter hårt på bromsarna får 

även styrleder, stötdämpare, bärarmar med mera en hel del stryk. För att inte tala om däcken. 

Under de åren vi körde med egna bilar hade jag varierande förutsättningar. När min gamla bil 

började krångla nästan direkt då jag började köra tidningar, bytte jag till en nyare. Eftersom 

det är en fördel i det här jobbet med en lite mindre bil, valde jag en Ford Fiesta. Det var en 

utomordentligt bra bil. De enda reparationer jag gjorde på den var byte av nämnda 

bromsklossar, styrleder och en drivaxel. I övrigt gick den helt felfritt. Motorn var på lite klena 

1,1 liter, så den var efter drygt 270 000 km ganska utsliten när jag bytte den. Men karossen 

var felfri. Nöjd som jag var med den bilen, bytte jag till en nyare Fiesta men med en 1,4 liters 

motor istället. Dock visade sig den vara raka motsatsen. Under de cirka fem åren jag hade den 

bilen fick jag bittert erfara vad ett måndagsexemplar innebär. När jag äntligen fick sålt den 

kunde jag konstatera att det praktiskt taget inte fanns en enda detalj i den bilen, nästan, som 

inte var utbytt. Karossen var tämligen välbevarad, men det var väl också allt. Mot slutet gick 
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det inte ens ihop ekonomiskt med körersättningen. Förutom att det kostade många dyra 

reparationer, hade jag även en merkostnad i att jag ofta var tvungen att ha hyrbil när min egen 

stod på verkstad. Som väl var hade jag en försäkring som täckte 75 % av hyrbilskostnaden, 

vilket jag egentligen heller aldrig riktigt förstått hur det kunde fungera hos försäkringsbolaget.  

 Den dagen jag fick min första företagsbil och arbetsgivaren därmed tog över ansvaret för 

bilarna, drog jag en djup suck av lättnad.  

 Det ska dock sägas att under de här dyrbara åren hade jag ofta fantastiskt god service hos 

den befintliga Statoil-macken i Sjöbo. Knut som hade den macken såg alltid till att jag fick 

reparerat bilen under dagens lopp, så jag inte behövde missa den kommande nattens körning. I 

gengäld tjänade han förvisso en hel del pengar på mig, inklusive allt drivmedel och andra 

tillbehör jag handlade där.  

 

I mitten av nittiotalet spåddes tidningarna en radikal minskning före millennieskiftet och 

ganska snart skulle det vara slut med traditionella dagstidningar. Riktigt så blev det inte. Det 

tog längre tid än så. Tidningsantalet har helt klart minskat men det är framför allt de senaste 

fem-sex åren vi märkt av en tydlig minskning. Detta har man med skiftande resultat försökt 

kompensera med post.  

 

Klimatet mellan arbetsgivare och arbetstagare har också blivit betydligt kärvare. Sen kanske 

åtta eller nio år tillbaka har vi hört till en annan region. Fram till dess var vi vana vid att 

nästan helt och hållet sköta oss själva. Det fungerade utmärkt, och vi löste i allmänhet alla 

problem som dök upp effektivt på egen hand. 

 Numera måste allt gå genom kontoret vilket också automatiskt medfört att arbetet ofta blir 

ineffektivt. Minsta lilla felsteg en anställd råkar göra innebär att man riskerar att få en 

varning. Man har i allmänhet en väldigt tråkig och aggressiv attityd gentemot sin personal. 

Det har ofta förekommit att vi fått olika skriftliga instruktioner som nästan alltid avslutats 

med orden ”om du inte följer dessa föreskrifter kan din anställning i företaget komma att 

ifrågasättas!”  

 Egentligen är det en självklarhet att man som arbetstagare har diverse regler och 

föreskrifter att följa på sin arbetsplats. Men att aggressivt formulera det på detta viset, är 

enbart arrogant och nedsättande.  

 Det klimatet har också medfört att jag för min del gör vad jag måste och inte mer.  

 

Det är inte bara bilen som får stryk av distributionen.  

Att dela ut tidningar från bil innebär ganska monotona och väldigt många rörelser med både 

armar och händer. Man ska plocka ihop tidningar med ena handen, och stoppa dem i 

brevlådan med andra. För min del har det lett till att jag slitit ut flera leder. Åren 2005 och 

2006 fick jag opererat båda händerna för karpaltunnelsyndrom, vilket enkelt förklarat handlar 

om pålagring av vävnad i karpaltunneln som sitter i handleden och där nerver och 

muskelsenor passerar. Under de senare åren har jag haft upprepade besvär av uppslitna leder i 

båda tummarna och ena långfingret. Det har lett till operation och långa 

sjukskrivningsperioder. Efter det har jag dessutom fått allt mer besvär med slitage i nacken, 

konstant smärta som leder till begränsad rörlighet och emellanåt huvudvärk.  

 



11 

 

© Per Lindskog 

 

 

Den 2 maj 2019 har jag kört tidningsdistribution i trettio år. Det är med andra ord trettio år 

sedan jag började slita upp mina leder.  

 Det hela började som ett extraarbete för att jag var i behov av mer pengar. Det som kanske 

främst fick mig att välja att stanna kvar, var dels att jag var trött på mitt gamla jobb, dels 

upplevde det positiva med att detta jobbet medgav mer fritid. Eftersom jag är en skapande 

person som ägnar mycket tid åt skrivande och bildskapande, är fritid alldeles extra värdefullt.  

 På senare år har jag förvisso blivit allt mer trött på att alltid vara tvungen att arbeta på 

lördagar. Vår normala arbetsvecka sträcker sig från måndag till lördag. Man är med andra ord 

endast ledig på söndagar.  

 

Främsta fördelarna med detta jobbet är att man i stort sett sköter sig själv. För min del som 

älskar musik och gärna sjunger med, kan jag ägna det mesta av min arbetstid åt just att sjunga. 

Jag har tid att tänka och komma på idéer till olika skriv- eller bildprojekt. Under 

sommarhalvåret har jag ett utmärkt tillfälle att få många härliga soluppgångsbilder till min 

privata samling.  

Efter alla dessa år har det också blivit väldigt mycket tid bakom ratten, och man har helt klart 

fått stor vana vid bilkörning. Inte minst vid besvärligt väglag är man ganska väl förberedd.  

 

 

Det är naturligtvis omöjligt att räkna ut exakt hur många kilometer det har blivit, men de 

flesta distrikt jag kört har varit på mellan 100 och 150 km. Antalet arbetade dagar per år 

hamnar runt 270-275, och fram till när mina artrosoperationer inleddes har jag sällan varit 

sjuk. Grovt räknat har jag kört över tjugo varv runt jorden.  

 

Det lär nog inte bli mer än trettio år i branschen. Jag närmar mig pensionen, men 

ledproblemen kommer antagligen tvinga mig att avsluta det här jobbet tidigare.  

 

Per Lindskog 

 

 

  

 


