Anteckningsbok
Jag nämner ofta min fars anteckningsböcker,
där jag hämtar mycket av det som jag skriver
ner i Röstångabygdens kulturförenings tidskrift. Nu tänkte jag visa något av detta i bild
och text. Detta är från den tiden då far brukade torpet uppe på Söderåsen, detta tillhörde
Härsnäs 1, alltså Alfred Olsson. Far arbetade
heltid på Alfreds gård i Härsnäs by, detta innebar en promenad varje morgon genom skogen
på c:a 5 km, nästan alla årets dagar, Han gick
iväg kl. 05,00 och kom hem för det mesta vid
19,00 tiden och då var det uppför backe hela
vägen.
I bokens början är året 1936, jag är 1 år gammal och min bror Rolf 4 år, så mor hade inga
problem med att få tiden att gå, vi hade ju
kor, kalvar och grisar som skulle skötas om,
plus jordbruket på 5 hektar, så nog var det
sysselsättning och när far kom hem fortsatte
arbete för båda tills det blev mörkt.
Här ser vi ”Löneboken” mellan Alfred Olsson
och min far Erik Persson.

Erik Perssons lönebok åren 1936-37.
burit 100 kg sädessäckar hela dagen. Hör du
mor, du kan tro att det gick lätt att traska upp
hit i dag, jag hade ju ingen säck på ryggen!
Ja, så kunde man glädjas över det lilla livet på
den tiden.

På första sidan finner vi antalet fridagar som far tagit ut under år
1936-37, sammanlagt 5 dagar! Märk väl, utan lön!

Erik Perssons lönebok 1940.

Vi tittar in mer i boken och här ett utdrag,
som visar att lönen betalades i regel 3 gånger
per månad. Fars lön från oktober 1936 till
oktober 1937 var jämt 1,100 kronor.
Lägg märke till att det blivit sålt, troligtvis
kluven ved att elda med och en gris.
Vintertid var det ganska jobbigt med gångvägen till gården, men i gengäld var arbetet
inte så tungt under dagen, det var mestadels
skogshuggning. men övrig tid var det annorlunda med plöjning med plog och hästar,
eller som mor berättade att en kväll när far En bild av far, tagen 1977, han var
kom hem efter tröskning på gården och han då 75 år och vid god hälsa.
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Nu tittar vi på sista
sidan i en av många
anteckningsböcker,
där årets lön, 1940
är
sammanställd.
Räknar man lite på
detta ger det i snitt
en timlön på 66 öre.
(1 kg smör köpt
genom Alfred Olsson 1 krona 22öre)
Leif Persson

