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En kocka berättar
Av Arne Bjernulf

Arne Bjernulf

Lisbet Björlind är född i Solberga, men
bor numera i Vikarbyn. Fadern Edvard
Scherp var fodd i Dädran, där farfadern
var spiksmed. Han var tremänning med
skalden Dan Andersson.

Vintern 1952 var hon kocka åt skogs-
arbetare vid Hemra Tvärsen i östra de-
len av Rättvik. Hon var då 21 är gam-
mal. Mellan Nyårshelgen och Tretton-
dagen fick hon åka till förläggningen.
Färden dit gick över den frusna sjön

Ljugaren med Berg Anders frän Bom i
en gammal taxi. Huggarna hade en koja
och hästkörarna en större koja, där
kockan hade ett särskilt avdelat rum.
Säsongen varade från Trettonhelgen till
slutet av april, när isarna inte bar läng-
re. Man högg både timmer och massa-
ved, avlägget var på Hemra Tvärsens is.
Därifrån flottades sedan timret ner i
Ljugarens vattensystem.

Söndagsbild. Frän vänster Peras Daniel , Lisbet , Erik Bränd och Olof Hansus.
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ler fläsk. Stekt sill med
löksås var också en
vanlig rätt. Hack, dvs
korngryn kokade i bul-
jong och vatten, palt
med fläsk var även van-
liga rätter. Eflter denna
huvudrätt serverades
någon kräm eller sop-
pa. Vaije torsdag hade
man ärter med fläsk
samt pannkakor.
Vid 16-tiden kom arbe-
tarna åter in och fick då
kaffe med vetebröd. Ar-
betsdagen var slut och
det böljade skymma.
Många av skogsarbe-
tarna var ganska trötta

och vilade innan kvällsmålet kunde ätas
vid 18.30-tiden. Detta bestod mest av
gröt på risgryn, kornmjöl eller havre-
gryn samt smörgås. Efter kvällsmålet
fick kockan hjälp med diskningen och
karlarna turades om att bära in vatten
och ut slask.

Lisbet bakade två gånger i veckan,
tisdagar och torsdagar, vaije gång på
ungefär tre liter. På tisdagen bakade
hon vetebröd och på torsdagen rågbröd.
Provianteringsresor gjordes en gång i
veckan av någon av körama. Man hand-
lade ofta i Perolsboden i Nedre Gärdsjö
och mest mjöl, socker och kaffe. Potatis
och mjölk tog man direkt hemifrån.

Kockans arbetsdag slutade först vid
21-tiden efter 17 timmars arbete. Avlö-
ningen räknades ut efter antalet målti-
der som tillagades. Varje skogsarbetare
åt tre stora måltider per dag och Lisbet
fick in ungefär 4:50 per man och dag.
Från de 12 skogsarbetarna tjänade hon
54 kr per dag och det tyckte hon var en
bra dagsförtjänst.

Albert Sten med Svarten. Det var en klok och duktig häst , som
gick utan körkarl frän skogen till avlägget .

Arbetsdagen
Arbetsdagen var 17 timmar lång. Kock-
an väcktes av hästköraren Smårs
Anders vid 04-tiden. Körama gick ut
och stillade hästarna. Lisbet dukade dä
fram det första målet bestående av kaf-
fe, pålägg till smörgås. Man hade spis-
bröd samt mjuka rågkakor, som kockan
själv bakat. Tuttul, dvs rullade tunn-
bröd förekom ej. Det var för dyrt.

Vid morgonmålet gjorde skogsarbe-
tarna smörgåsar, som togs med ut i sko-
gen. Efter detta första mål, som servera-
des vid 05-tiden hann hon inte diska
utan måste genast sätta igång med för-
beredelserna för frukosten, som servera-
des vid 09-tiden. Hon lagade 6 liter väl-
ling på vetemjöl eller havregryn och
dessutom serverades överblivna matres-
ter från dagen innan, exempelvis fläsk,
korv. köttbullar. I samband med frukost-
målet vilade körarna ungefär en timme.

Dagens huvudmål var middagen mel-
lan 12 och halv 2. Målet bestod alltid av
två rätter. Enklast var att laga mjölkko-
kade makaroner med stekt falukorv el-
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Fritiden
På kvällarna pratade man med varan-
dra, spelade kort, lyssnade pä radio eller
spelade fiol . Varje lördag knäskurades
golvet med såpa och hett vatten och
trasmattor lades på golvet. Friskt tallris
sattes på borden. Ibland på kvällarna
kunde Lisbet ta sig en svängom med
Peras Daniel under det att Sten Albert
spelade dragspel . På söndagarna tog
hon sig ofta en ridtur med någon av häs-
tarna, oftast Svarten, som Peras Daniel
ägde.

Under hela vintern var Lisbet kvar
vid Tvärsen. Skogsarbetarna brukade
ibland åka hem över helgerna, men som
regel var några kvar för att sköta häs-
tarna. Dessa var oftast av nordsvensk

ras eller blandning nordsvensk-arden-
ner. S k norskhästar eller fjordingar var
ettriga, men ansågs oftast vara för veka
att klara en vinter i timmerskogen.

Allt under det att veckorna gick , lärde
sig Lisbet känna igen vilka körare som
kom, beroende på klangen de olika häs-
tarnas pinglor hade.

Inga olycksfall inträffade under den-
na vinter, men Lisbet fick ibland hjälpa
till att sköta lättare köldskador. Ofta
fick hon även hjälpa till med fotvården.
Kläderna torkades i ett särskilt torkrum
med kamin. Kockan hade for övrigt två
vedspisar. Som regel hade skogsarbetar-
na en arbetsmundering ( som torkades
över natten ) samt en kvälls- och natt-
mundering.

Några av huggarna. Notera det ringa snödjupet och de kraftiga ardennerhästarna.
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