


"Man är inte gammal förrän man är död" 











Och så ner igen då. Sen klockan två, då dricker vi the, jag har 

en panna med mig hemifrån. Det är en rast som vi har tagit oss, 
så den får vi inget för. Det är ungefär sju minuter, inte mer. 

Jag jobbar sämre på eftermiddan. Jag ska hålla på till sex 

minuter över fyra. Jag jobbar precis till fyra. Men då får vi ju 
inte gå, utan vi måste vara där, tills det ringer. Jag tycker att de 

kunde öppna dörrarna, så man fick klä på sig och gå ut, men då 
står det en gubbe där och vaktar. Vi har satt en kula emellan, så 

att dörren ska vara öppen. Då går en förman eller ingenjör och 
sparkar bort den, så att dörren åker igen. Fast då har man ju lärt 

sig att pilla upp den. Så ringer det. 

Sen är jobbet slut, alltså, och jag ska hem. Nu börjar jag 

planera lite grann, medans jag klär på mig, för nu måste jag ju 

tänka vad jag ska ha för mat i dag. Och så måste jag veta 

priserna också, var det är billigast. Vi säger att nu har dom 

öppnat en ny affär där borta; då går jag dit och kollar priserna. 

Det går inte att lura mig. Jag köper bara det som är billigast, inte 
en massa konserver och sånt. 

Jag handlar alltid på vägen, så jag har det på min cykel, och 

halv fem är jag hemma. Så lagar jag mat, och vi äter halv sju, 
det är lite sent. Efteråt diskar jag. Sen tittar jag på TV lite grann 
med min man eller läser en bok. Jag går och lägger mig halv tio, 
jag måste sova åtta timmar. 

På ett ,par punkter är Glynnes redogörelse inte riktigt aktuell.

Hennes lunch består numera av ett kokt ägg, lite rivna morötter 
och ett äpple, och den intas vid arbetsbänken i slipavdelningen. 

Den gamla matsalen är stängd, och i stället har det öppnats en 

ny flott restaurang för både kollektivanställda och tjänstemän. 

Glynne och en del av hennes kamrater tycks mena att de inte är 
"fina" nog i sina arbetskläder och sitter därför kvar i en miljö, 
som de säkert skulle må bra av att koppla av ifrån en stund. 

Såna här utslag av arbetarkonservatism är inte ovanliga. 
Företagare brukar låta besvikna eller bittra, när ett sådant 
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