
Några tänkvärda rader från okända författare/ avskrift Bengt Sjöstedt.

Ont om tid.

Min farfars far arbetade 12 timmar dagligen – också på lördag. Det var en arbetstid på 72 timmar i 
veckan. Vid sidan av hade hade han ett litet jordbruk med tillhörande sommarstuga. Han var kassör 
i skytteföreningen, strålförare i borgarbrandkåren, samt tenor och notskrivare i sångföreningen. Han
klippte själv håret på sina sex barn, halvsulade familjens skor och sågade 8 kubikmeter ved till 
vinterbränsle. Dessutom gjorde han de mesta husgeråden själv.   

Min farfar hade en arbetsvecka på 54 timmar. Han övertog jordbruket efter sin far och var också 
strålförare i brandkåren. Likaledes var han medlem i skytteföreningen och i sångföreningen var han
baryton. Men han hade inte tid att vara varken kassör eller notskrivare. Han klippte inte heller sina 
barn och hans vedhuggning inskränkte sig till 1 kubikmeter, för man hade börjat elda med koks. 
Husgeråd var något man köpte.

Min far arbetade 48 timmar i veckan. Också han var jordbrukare och medlem i skytteföreningen. 
Men han hade varken tid till sång eller frivillig brandtjänst. Hans 2 barn gick till frisören. 
Vedhuggningen till vintern? Nej! Men han hade pysslat lite med huset då och då.

Och jag? Jag är traditionsbunden och därför medlem i skytteföreningen, men jag går aldrig dit. Jag 
har gett upp familjejordbruket, det betalar sig inte längre och jag har inga barn. Ved och koks om 
vintern? Nej, vi har fått oljeeldning. Hur skulle man annars få tiden att räcka till i vår stressade tid? 
Jag arbetar ju trots allt 40 timmar i veckan!

En faders undran.

Vi som föddes med barnmorskehjälp utan moderskapspenning och barnbidrag och aldrig blött 
socialkommunala blöjor, men som fick lära att snyta oss, vara hövliga och veta hut.
Vi som med lappade byxbakar och spikslagna sveciakängor i skrabbiga skolhus skrev på egna 
griffeltavlor och läste ärvda läxböcker (var rädd om läxböckerna), utan fria frukostar-skolskjuts-
tandvård-rökruta-sexualundervisning och absolut utan mindervärdeskomplex  och aldrig hade en 
aning om kuratorer-beteenderubbning-missanpassning-konsulenter-kontrollanter och andra socilal-
akrobater.

HUR TUSAN KUNDE VI KLARA OSS?


