
Nummer O 1955 10 FEBRUARI Pris SO öre 

\1. HÅLLER IHOP ii~DA 


O n l äkteJISktl p so»t håller 

"'ots sfoJ'a p åf" eSl'tti ng(lJ' 

HEMINREDNIN G I FAHGBILAG 


ocl, 

HA NDB OK 



'3(Jalt dlhu~ -
Iuut tI1idu!MuH.a 

Han är borta pi sitt arbete flera dagar, 
ja, kanske månader i sträck, hon fir en
sam sköta , hemmet - det är den röda 
triden i en serie trevliga reportage som 
di och di kommer att publiceras under 
ovanstiende rubrik. 

Mlirta Jönsson i Hunge sköt" ensam SIX kor och höns. 
Att vliva är ett nöje, m"n det skulle finnas fler kurser för 
husmödrar som vill llira sig något nytt, tycker hon. 

Nedan : Inte helgdagskvlill i timmerkojan men vardags
eftermiddag i barocken: Anders Jönsson kämpar med 
fotogenlampan och John Nääs är intresserad av utgången. 
Yngste skogshuggaren vilar på skranglig brits. 

-

KORNA BINDER 
Sex kor, höns och hus sköter skoY8arbetarll1/..~trun Märta 
Jönsson i Hunge i Jämtland, medan mannen ligger uppe på 
Ld.ngbrandberget i arbete. För honom är hem Ziktydigt m ed 
helg. 

T unga och kärva göromål veckan lång har både hon och 
han. I sysslorna har de ett gemensamt, att de är bund
na av sina djur. Men de sköter sina åligganden på var 

sitt håll: han är med hästen i skogen veckan igenom, hon 
drar försorg om sex kor och höns därhemma. I pendeltrafik 
mellan ladugården och köket hemma i Hunge går Märta 
Jönsson, medan maken Anders traskar mellan hygget och 
skogsbaracken på LAngbrandbel'get några mil bort. Hon pus
tar ut genom att dunka i vävstolen i sitt kök, han rastar med 
kaffe och en liggstund på rygg i barackens brits. 

Deras två olika vardagsverk,ligheter löper samman i sön
dagsgemenskapen. För det mesta, ty Anders Jönsson och 
några andra hästägare bland skogsarbetarna turas om att 
dela ut söndagsfoder i stallet pA LAngbrandberget. När An
ders Jönsson stiger av den biA bussen i Hunge pA lördags
eftermiddagen - den som för dagsarbetarna mellan byn och 
skogen - kommer han till ett hem där det söckniga redan 
sjunkit undan. Hemkomst och helg är likabetydande, och hur 
angenämt. Dottern som gAl' på folkhögskola och bor inackor
derad har dA ocksA kommit hem, Märta Jönsson är inte en
sam längre. Söndagen flyger snabbt med mAltider och prat, 
hon gör i ordning sin mans matsäck som ska försiA en vecka, 
tar fram ombyten av skjortor och strumpor. Så är måndagen 
där igen ... 

Så småningom kryper det fram att Ml1rta Jönsson finner 
ensamheten svårhanterlig emellanåt. Bland annat är den en 
stor tystnad som ska fyllas ut. Hon är inte den som klagar, 
men lite ensamt är det, som sagt. Vittnesbörden om olika 
former av isolering och förslag till brytande av dem duggar 
tätt i tidningsspalterna, sä tätt att lite var har tröttnat och 
reagerar med ett: jaså den igen. Märta Jönsson har en annan 
sorts ensamhet än den som storstadens förortsfru känner, 



Längst t. v.: Dagens 
mjölk ska i väg till bil/m 
som hämtar några 
kilometer bort. Pd vintern 
tår Märta Jönsson 
sparken. 

T. v.: Korna ska skötas 
om som småbarn, och d. 
är minsann kelna av 
sig, säg,r 
Märta Ji;nuon. 

TIMMERKÖRARENS FRU Text: Margareta Moberg • Foto: Tewe·Bild 

bunden av barnpassning och matlagning i sin tränga lägen
het. Lust till en smula jämförelse tränger sig pä, möjligen 
av det enkla skälet att förortsfruarnas klagomäl över ensam
heten är sä färska. Men de har ju heller inte klingat förgä
ves, barnparkeringarna i kommunal regi förökar sig snabbt, 
och fruarna börjar organisera hjälp inbördes I husen med 
bide barn och uppköp för att kunna komma lOBS. 

Det är nu inte riktigt lika behändigt och lättvindigt att 
smäbrukartruar springer runt och passar varandras kossor, 
och ännu lär inte det kommunala ha arrangerat hönsparke
ringar . " Den som ensam har hand om kreatur är bunden. 
Morgon, middag, kväll. Ett nödvändigt och slitsamt arbete 
att mjölka och skyffla undan gödsel. Var dag kör Märta 
Jönsson fyrtio liter mjölk pä spark eller kärra nägra kilo
meter till Konsum, där sedan mjölkbilen hämtar för mejeriet. 
Så har hon egna mjölkkunder. Det blir några timmar pä 
förmiddagen då hon kan gå hemifrän. Ett tag hade Hushäll
ningssällskapet en sängkläderskurs framme i byn som hon 
gick på. Det borde ordnas med fler kurser, tycker Märta 
Jönsson. Inte för att hon själv har möjlighet att besöka nägon 
just nu, men alltid blir det tid nägongäng framöver. Finge 
hon önska .sA vore det en kurs i matlagning, där man kunde 
lära sig fina uppläggningar. Träna sig i det blir inte av an
nars, och nya Id~er och uppslag vill hon pröva. Nyss fyllde 
Märla Jönsson femtio år, och det kom mänga gratulanter. 
Rummen som står tysta och finstädade annars och väntar 
helgen fylldes med folk och röster och blommor. Ett väl
kommet avbrott som hon med välbehag tänker tillbaka pä. 
Det är ju så att alla har sitt att sköta, och det blir glest 
mellan kafferepen. Fyra eller fem gänger om året reser hon 
de sex milen in till östersund. Det sker när mannen är hemma. 
och tar hand om djuren. 

BORTALIGGARE TJllNAR EXTRA 

Frän Märta Jönssons stora kök med vävstolsdunk och 
blommor far vi på smala skogsväpr tU! Forts. pli .~id. ~S. 

Brit/a-Märta Nääs med småflickorna Inga-Lill fem år och åttaåriga 
Glin-Britt hat flyttat in i hlls som pappa John byggt själv. 

9 



Makan fill fväHmaskin 
finns inte 

* Elektrisk uppvärmning 

* Automatisk pumptömning 

* Bredare vridmaskin 

* Infälld strömbrytare .. 
Försedd med hjul 

* Idealisk storlek 

* Tvättar 3 kg på 4 minuter 
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ärlig) sprider nog tillräck
lig klarhet över hur ytligt 
själva styrvfadersproblemet 
i och för sig var för honom. 
Jag frågadt': 

- När din far dog, hade 
du i och för sig något emot 
att din mamma då gifte om 
sig? 

- Nej. 
- Vad är felet med hen-

nt's nye man då? Om allt 
ovidkommande går bort. 

- Att han inte är min 
far. Han är bara hennes 
man. 

51 förhöll det sig nog 
ocUl, lyckligtvis för poj
ken, även om han inte kun
de sätta sig in i det riktigt 
ännu. Vad hade följderna 
för hans räkning blivit om 
han fått en auktoritativ och 
sjudundrande styvfader, 
som slagit näven i bordet? 
Det lät både logiskt och ly
riskt när pojken med ryn
kad panna och tillstymmel
sen till en ny förståelae i 
rösten klarlade: 

- När far levde var jag 
ju kronprins. Och nu är 
mor dt'n regt'randt' drott
ningen, därför att jag fort
farandt' är för ung. Men 
hon har ju förstås inte skaf
fat sig någon ny kung utan 
bara en prinsgemll . . . 

- Och det betyder? frå
gade jag. 

- Det betyder, svarade 
pojken, att hon ju i alla fall 
erkänner att det är jag som 
är kungen. 

Den repliken låter som 
ett lyckligt slut, och efter
som pojken ordagrant flin
de den hade den legat nära 
tiII hands att tillgripa som 
en försonande avslutning. 

Ingenting hade emeller
tid varit falskare. För vad 
betydde detta lilla av mig 
väglt'dda rt'sonemang? -

sällskap" och företrädde de 
mest omoraliska å.sikter han 
kunde hitta på ell~r ,nappa 
upp. pet gamla kravet på 
att han skulle vara duktig 
i skolan hade haft till följd 
att han uppnå.tt bottenre
sultat i gymnasiet och slu
tat, och det gamla punkt
lighetskravet gjorde att han 
aldrig passade några tider. 

Naturligtvis är sådant 
vidrigt i ett välordnat hem, 
och det ledde också tiII 
stormiga sammandrabb
ningar. 

Men frågan är om andra 
vägar inte hade funnits. 
Drabbningarna blev ~nbart 
kraftmätningar mellan mor 
och son, där resultatet på 
sin höjd kunde bli att den 
ene eIler andre började stor
tjuta och resignerade vil
ket inte är detsamma som 
att låta sig övertygas och 
foga sig. Följden blev 
bara skam och förakt och 
ökade aggressioner. 

I all sin enkelhet låg nog 
behandlingsreceptet i det 
som pojken plötsligt avslö
jad!." : 

- Om jag bara fick lov 
att vara uppe till fyra om 
nätterna så skulle jag sl 
klart aldrig vara det. Vad 
ska jag sitta uppe och 
hänga si länge för? 

Och sl ett recept tiJl, 
sign!."rat av den döde ideal
pappan: 

- När jag börjadr- bli 
hopplös med tider när jag 
var Iit!."n kom jag hem en 
kväll flera timmar för sent. 
Naturligtvis trodde jag att 
jag skulle få. stryk, men då 
gav far mig en klockll i 
stället. Han tyckte om 
mig, fast jag var som iag 
var. . . Sune Bergstrom. 

Ingenting annat än en van-
lig pubertetsreaktion, en Korn. binder ••• 
snabbt uppflammande stäm- Forts. från sid. 9. 
ning, som sekunden efteråt 
sjönk tillbaka i de svarta Lå.ngbrandberget mil efter 
tankedjupen. Om man har mil. Kolbullar, det är det 
med pubertetsungdom att bästa karlarna vet, hade 
göra bedrar man sig grund- hon sagt. Det är mättsamt, 
ligt om man exempelvis tar det äter de på morgonen, 
givna löften efter övertal- det lägger sig som en tyngd 
ningsförsök på. allvar. Att i magen. De flottiga vete
gripas aven stämning är klimparna trodde man hade 
inte att fatta ett avgörande försvunnit med kockornas 
beslut, tvärtom - ett stäm- int~g i storskogen, med de 
ningsläge har mera gemen- förbättrade kommunikatia
samt med ett övergå~nde nerna som medger färska 
rus. livsmedel, och med vitamin-

Om vi ytterligare nagel- tabellerna. Karlarna på 
far vår hjälte här blir hans L~ngbrandberget har ingen 
tankar, ord och handlingar rödkindad kocka som sopar 
vid sjutton års ålder en se- golv och torkar kläder och 
rierC'aktion mot allt SOlD sätter fram maten å.t dem. 
gick till djupet hos honom Matrasten led mot sitt 
när han var den "lycklig!." slut i baracken, några kar
lille pojken", som inte hade ' lar stövlade i väg ut till 
r/!tt och inte möjlighet att jobb, två låg kullvräkta och 
opponera sig, vare sig han rökte pipa på var sin brits, 
blev orättvist, hårt eIler ge- en tredje brottades med fa
nerande behandlad . , togenlampan som pustade 

Genom att ha tvingats ut ett svart moln över mat-
vara alla tanten lille väl- bordets smörpaket och bit
uppfostrade idol och mam- locke r, en halvtömd kaffe
mas stolthet uppträdde han kopp och väckarklockan. 
således nu d!."monstrativt Över den sprängheta ved
illa klädd, undvek sorgfäl- spisen hängde skjortor och 
Iigt att tala vårdat i "tant- .kinnjackor på. tork i taket. 



Rummet dallrade av ~pis
värmen. När Anders Jöns
son utg!ttt som segrarc i 
kampen med fotogenlam
pan grcp han kartongcn 
med kaffc och vråk te på 
generöst i pannan på spi
sen. Starkt ska det vara och 
besökare ska bjudas, allt 
enligt skogshuggarlagen. 

Långbrandbergets skog 
hör till Cellulosa bolagl't i 
Sundsvall, som Anders 
Jönsson arbetat för i tjugo
tre år. Men han är inte 
fast anställd som en del av 
de femton andra arbetarna 
här är, till exempel John 
Näiis från Sidsjö. Och var
för dt't? Tja, han har ju 
sitt småbruk med skörden 
sommartid. Och förtjänst
mässigt är det ingen skill
nad pll att vara lös och 
fast. Man jobbar ju på 
ackord. I genomsnitt gör 
man 25 kronor daRen för 
huggning på vintern. Och 
extraförtjänst blir det för 
den som har häst, kör ·tim
mer och ligger över i ba
rack. "Bortaliggningspeng
ar" utgår med fem procent 
av ackordet. De bortalig
gande hästägarna bland 
skogsarbetarna, spelar de 
kort om kvällarna, eller vad 
händer kring fotogenlam
pan? Anders Jönsson skrat
tar åt gissningen om poker 
och bondtolva. Ånej, man 
hör på radio och klyver 
ved. Mycket ved, spisen 
måste matas till sent för att 
inte baracken ska vara ut
kyld när man vaknar pli. 
morgonen. Diska och sopa 
tar sin tid, och vatten häm
tas i en bäck där det vimlar 
av fisk på våren. J o, så har 
man bastun förstås, och det 
är en välsignad sak. 

In .. en semester - elet hUll 

John Nääs har det alltså 
annorlunda inrättat. Han 
är fast anställd, följer dag
ligen med bolagets arbets
buss mellan Långbrand
berget och Sidsjö. John 
Nääs är egentligen snicka
re, han har gjort olika slags 
arbeten för bolaget. Det är 
hans fru Britta-Märta som 
berä ttar det. Ett tag körde 
han timmer och var borta 
hela veckan. Men det är 
bättre nu när han hugger 
och konuner hem var kväll 
till henne och smll.flickorna 
i Sidsjö. "Hem" har dess
utom till sin innebörd fått 
en ny glans för Nääsarna. 
Mannen John har byggt 
huset själv på tomt han 
köpt av bolaget, och det 
stll.r där nyfärdigt med tvll. 
rum, kök och badrum. Brit
ta-Märta har ocksll slagit i 
en del spikar, hon är inte 
alldeles bakom i hanteran
det av verktyg sen hon själv 
huggit i skogen ibland. Sta
tens byggnadslån har de 
kunnat undvara, det gick 
ändå. John Nääs arbetar 
året om, tar aldrig u t nå
gon fritid som liknar se
mester. Det är bara hon 

11 \'ckt'l i hllnldrr ~lr ,om hOI tbla.st. Dl'l 
\ '31 hra att hall had(· ··Spalt-tau!t·ttcl''" till 
hand ... . 31111Ltl·!o. hiidl' dl ' ll tn·dig ... alt"!t('u \':11 it 
fli, :. tö, d, En dl~'1 dl par' : ~ !)pa lt .. \'t'rkar 
. 11.:lbht än' u "id ' paHi!!.kt bcring.:J.d hunld,'äl k. 
T, önll1't Hch t1lwhaq- (ör~\'iHIU'r och man kän~ 
Hl'r ~ig hd, ind fnlll l'tt :0.\';\1 t tl ~'rk. Au 
Spalt hj :ilp"/ ä, I ' II vid tanclvii. rk, mi,'Cräu . 
remll~tbka och 1lIl'II:o-. t r llation'''1IlJrtfu gill låb
lt::ttt-Iua IIH.'itall O\IJub3diga i hu ... apnlt·k,·t. 
Spalt-t~bletH'1 na~ goda "el kan IWl"or pi\ rit'I) 

.... än·,~na " .unm:1ll"ättnill)i(I'II . 

Kan erh:Ulas utan rl'
cept på alla apott'k 
i rö r om 10 .1ch :lO tab!. 
~l,~d r:tr'lI st cin l' följl'l 
('n platt ulha 'ti l' fi ckåll 
t.'llc!" 110lndvliskan , 

mest använda 

Om Ni skall 

Gl NER I VIKI 
, , . gör del pi ett nytt 
pålitligt och behagllgt 
sätt. 
LÄS hur Corrlgan·meto· 
den hjälper Er alt mag· 
ra utan ansträngande 
gymnastik eller kompli· 
cerad kalorimalsedel. 
Corrlgan utprovad av 
svensk leg. läkare. Me
toden Innebär alt Corrl· 
gan·mjölk Intages om· 
växlande med vanlig 
kost enligt medföljande 
bruksanvisning. Corr!· 
gan·metoden har visat 
sig mycket omtyckt av 
såväl damer som herrar. 

FINNES PA ALLA APOTEK 
el. insänd namn o. adress så sända vi 
en burk å 7: 25 med returrätt Inom 8 
dagar. Anser NI alt Corrigan inte hjäl· 
per Er. fAr NI Edra pengar tillbaka. 

CENTRY PRODUCTS, Stockholm l. 

._~------ --- -------- .... • ": ~: ~ :. ~ . ":"". : ":'! :.,: 

i kvistren furu. Pris endast 159:
kr. + frakt, tlllv. även i alm och ma
hogny. Möbelkatalog sändes gratis. 

FIRMA B. ANDERSON 
Avd. 30 POlq. U. Tel. 110521. Gbg. C. 

som har kunnat unna sig 
den lyxen, och det var en 
sommar. Då for hon på 
husmoderssemester till väst
kusten. 

Vildmark och filII ..• 
Forts. från sid. 16 

som nyss hade bäddats ner. 
Det tog nog lite emot med 
all glädjen omkring dem 
just den dagen. Men så 
rätade dt" upp sig och följ
d(' efter dc andra. ödc
mal"ksbon får lära sig att 
vara rak i ryggen, vad som 
än händer. 

Så mycket folk : samcr, 
nybyggare,vägarbetare,bön
der. Dans och förplägnad, 
gott dricka och kvalmigt 
och trångt i kyrkstugan som 
i en sardinburk. Man slog 
sig lös och tjoadt" och sjöng, 
björnjägarehistorier och 
styrkeprov duggade tätt, 
och tätare kom de ju längre 
på nattkröken det blev. 
Bröllopsekot rullade hit 
och dit mellan Kebnekaj~s 
småsyskon i trakten. Det 
var som om trolltrummor 
hade dunkat, timme efter 
timme med ökande och 
ökande tempo, förvridit 
hj är norna . . . Skulle ett 
bf'rgtroll ha kommit och ve
lat leka med skulle man 
j ust då inte ha sett något 
overkligt i det. 

- Får jag se på er fot? 
hördt" jag då plötsligt en 
man säga till en nybyggar
hustru. Det var dans, df't 
var fest - var det friga 
om någon sorts askunge
saga ? Han fortsatte : 

- Tag av er skorna, sll 
får jag prova min apparat! 
Har ni tänkt på hur myc
ket ni måste gå och stå var
je dag? Ni är nybyggar
hustru, en tolv tretton tim
mar varjt" dag, va? (Skon 
kom av.) Vad var det här? 
Oj, det här ser inte bra ut! 
Jag har kommit hit person
ligen för att titta lite på 
folks fötter och hjälpa dem 
så gott jag kan. Er kropps
tyngd vilar inte längre på 
ben och fot. För varje steg 
glider de mer och mer utåt. 
Foten liksom halkar ner och 
blir liggandf' i ytterkanten 
av skon. Och det ska ni gll 
på! Stackars ni! Får jag 
lov att ta ett fotavtryck. 
(Apparaten kom fram.) 
Det här är modernare än 
röntgen. Sen kan vi jäm
föra ert avtryck med den 
här figuren, som ser ut som 
en fot ska se ut. Ni ser vil
ken ofantlig skillnad på de 
medicinska vinkellinjerna. 
I stället för a tt vara raka 
och strålformiga som han
dens fingrar beskriver stor
tåns b('n en skarp båge 
utåt, lilltåns ben har glidit 
utanför de medicinska vin
kellinjerna, och mellan tår
nas ben har lossnat och bli
vit ihopklämda ... 

Den stackars nybyggar
hustrun hade helt tappat 

PUREX
-bl, "få!e 

nlr ma98n ir 

tillfllliCilt tröCilI 
Gott humör och god mage hör Ihop -
gå Inte och var hängfärdig och trlltt 
fllr att magen är tillfälligt trllg. Tag 
Purex, 80m är ett milt verkande laxa
Uv. Purex smakar som den härllgaste 
choklad och är ett utmärkt laxa Uv. 
Finnes il alla apotek. 

Choklad. 
laxa· 
tivet 

Lit... ask ~S öre, 
Mor ask. 85 öre. 

PUREX 

ENGELSKA 
på rätt sätt 
i tal och skrift. 

GOOD ENGLISH, How to speak and 
wTite it. Oumbärligt uppslagsverk för 
alla som talar och skriver engelska. 
Inn ehåller bl. a. The Structure of 
English, Business lette,·s and how to 
write them, How to write Short Storll, 
The erait of the Novelist och What 
you salJ and how to sall it. 448 sid. 
200 ill. Helklotband. Kr. 11: 25. 
MED VARJE ORDER BIFOGAS GRA
TIS VAR ILL. KATALOG MED ENG
ELSKSPRAKIG SPECIALLITTERA
TUR INOM TEKNIK, VETENSKAP, 
KONST, GEOGRAFI, BIOGRAFI. ILL. 
UPPSLAGSVERK FöR UNGDOM ETC. 
ETC. ETC. 

R U D. F R E N N E S S O N S 
Förlagsbokhandel, Hässleholm 

V. g. sänd ovanst. bok mot post!örskott 
å kr 11: 25 + porto. 
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... å · så ~}-· \ 
ett paket ~~.. .., 
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• ~ r; i"l lIkesj'· 
Kr 115 1 pt 
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