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Välkommen till årets första medlemsmöte

STYRE,LSEN
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Ordföranden har ordet...:

presentera detta närmare.

Jagvill som foreningens ordforande Önska alla
medlemmar ett gott nytt år med mån ga nya
bekantskaper om den egna släkten. Givetvis
behover det inte Yarabata nya personer utan
intressanta kunskaper om tidigare kända
slaktin gar samt deras liv och leverne . Iag
önskar Er alla lycka till infor det nya

Apropå vår tidnin g "an-tecknat" vill iag passa
på och slå ett slag for just Dina bidrag Vi tar
med största glädje emot bidragftän alla våra
medlemmar. Likaså söker vi bilder av olika
slag Det lättar upp tidningen! Styrelsen tackar
på forhand for Din tll älp

slaktforskningsåret 2002

.

!

Till slut vill jaginform

era om

att årets

Tema dagblir den lordagen den 19 oktober, då

Vår aktivitetskväll i november visade på hur
många frågor som rnan kan ha beträffande
sina anfåder och deras liv samt var man kan
hitta uppgifter for att mätta sin nyfikenhet. Vi
kommer att fortsätta även i år med en kväll
med frågor och svar, så samla på Dig sådant
som

Du stöter på. Foreningen Sollentuna
Släktforskare är till for att hj alpa sina
medlemmar att
kunna gå vidare i vars och ens forskning
Våren 2002 räknar vi med att genomfotafyra
medlemsmöten, som handlar om skilda ting till
nytta for alla medlemmar. Läs på nästa sida,
dar medlemsmötena presenteras. Välkomna!
Styrelsen komm er att ha arbetssammantråden
en gång i månaden med varierande innehåll.
\Äll Du ha ltjälp med en fråBd, kontakta en

styrelseledamot, så ska vi forsoka ge ett svar
eller
finna en väg dar Du sjalv kan finna en lÖsning
på Ditt problem. Du finner namnen på styrelsens ledamöter på nästa sida med
telefonnummer och e-mailadresser

Till allas hjälp finns på

Sollentuna
Huvudbibliotek en avdelning med
sl äktfo r skning s litt eratur
samt aktuella tidningar. Ge gdtna tips och ideer

om ny litteratur eller annat, som skulle vara av
intresse för foreningens medlemmar att ha
tillgång till Vem som blir kontaktperson i styrelsen i biblioteksfrågor vet vi forst efter
konstituering i den nya styrelsen.

Ett visst antal CD-skivor lånas också ut. I
näSta nummer aV " an-teCknat" kOmmer vi att
2

vi hoppas på att värautställare återkommer och
ställer ut sitt material. Tillfalle ges då for var
och en att införskaffa intressant litteratur m.m.
Ärets tema har styrelsen ännu ej fastställt.
Välkomna till årets verksamhet
Lars-Olof Eklund

!

Bok tips
Hej - medan vi väntar på den kommande boken av
vår foredragshållare Stefan Nordin
kan vi ju som forberedande studier ta del av
nedanstående bok!

Vägar, fordon och människor ftirr i tiden
I Hasrckjuts berätt ar vagnhistorikern Ingmar
Edvardsson om villkoren for dem som ftirdades
efter häst: om kärror, vagnar och slädar, offi
hyrkuskar och hyrverk, coacher, diligenser och de
forsta bussarna pä 1800-talet, om hur det gick till
när kungen var ute och reste och om hur det såg ut
på en gästgivargärd på 1700-talet...
Hasrckiuts behandlar allt från vägarnas kvalitet och
sträckning, till ett fint sått på kuskbocken,
ekipagekulturen i olika europeiska huvudstäder
och hur modet växlade i fråga om både häst och
vagn. Boken rymmer mängder av aspekter på det
fortskaffiringsmedel som bara for hundra år sedan
var ett av de allra vanligaste i Sverige.
HAsrc tg^uts innehåller dessutom en illustrerad
ordlista som forklarar de termer och begrepp som

forekom

i vagnboden.

Ingemar Edvardsson:

Ilästskjuts. Vägar, fordon och människor
ftirr i tiden
Wahlström & Widstrand
2L3 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i mars 2001.
Tips från Ingemar Goliath
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Föreningen, som är partipolitiskt obunden, bildades
1990 och har idag ca70 medlemmar. Vi vill öka
intresset för sliiktforskning, bla genom foreläsningar och
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l9/3 19:00 Amorina-salen/
Tintomararummet

Styrelse 2001

Foreläsning av Chris Henning
"Var finns de udda och mindre kända källor"

Lars-Olof Eklund, ordförande
tel 08-35 89 l9
e-post. lars-o. eklund@telia. com

I8/4 19:00 Tintomararummet
Aktivitetskväll

Ingemar Goliath, vice ordforande
tel 08-754 30 03

30/5 19:00 Rotemansarkivet,

e-post : ingemar. goliath@srvipnet. se

Hantverkargatan
Studiebesok

&
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våravslutning

. . oor . . r oo. oor . or o. . e
::!:':':::
Medlemsavgift för 20AZ är oftirändrad .
Inbetalningen av årsavgiften skall betalas

Hans Carlheim, kassör
tel 08-35 46 80
e-post : carlheim@hem. utfors. se

tel 08-35 59 44

omgående
på vårt postgirokonto 71 21 40

e-post : rnajbritt. ohlsson@swipnet. se

Glöm inte att uppge namn, adress och

Majbritt Ohlsson, medlernskontakt

e

-p o st :

marika. lund

g r en@zeta.

teleno rd ia s e
.

Mauritzell

tel 08-623 16 95
e. -post. e. mauritzell@minmail.

se

Du blir nredlent i Sollentuna Slaktforskare genonT
att scitte in årsavgiften, sotft under' 2A02 cir' 125
kr, -for extra fantiliemedlem i0 kr, på vårt
postgirokonto 7I 2I 40-3. Glonr inte att uppge
narun, adt'ess ocå te lefo?7t'tunlnler.

0m du flyttaro anrnäl din nya adress till
Marika Lundgren.
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OM &n-tecknat:

Catrine Norberg, biblioteklskåp
tel 08-7 51 24 7 4
e-post : catrine. norberg@srvipnet. se
EUa

-

telefonnummer!

Marika Lundgren, medlernsregister
tel 08-35 47 57

^

Foreläsning
"Att bygga hemsidor - hur klarar jag PIIL"

studiebesök.

Peter Klingsell, sekreterare
tel 08-7 54 7 5 72

n

19:00 Amorina-salen/

Tintomararummet
ÅnsHnorE

cloLars-Olof Eklund
Malmvägen 33,2 tr
191

KALEITDARTUM

Medlemsbladet beräknas utkomma rned trel
fyta nummer per år och ingår i foreningens
medlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
Erja Mauritzell, Skyttevägen 18, 4 tt
t92 58 SOLLE].{TLrI{A
E-post : e.mauritzell@minrnaitr.rlet

Redaktionskammitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19,
Lars Hanssoil, 08-591 1 59 3 1,
Marika Lundgren, 0B-3 5 47 57 ,
Peter Klingsell, 08-754 75 77,
Etja Mauritzell, 08-623 16 95
Ann-Mari Östberg, 08 -96 60 25
Manusstopp for nästa nr: 30 mars 2002
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Foton, foton, alla dessa foton!!!
Och inte sjutton vet vi vilka de är. De som står
där uppklädda och förväntansfulla. För dessa
människor AR uppkladda och forväntansfulla.
Att blir fotograferade var en högtidlig
händelse. Jag känner en man som köpte ett
fotografi i en antikbod. Han kande inte fotots
personer men tyckte att fotografiet inte skulle
vara i en antikbod for alla att beskåda. Han vill
ta vara på den familj som i sin sorg lät
fotografera sig tillsammans med kistan. Kistan
var liten så liten och troligtvis innehöIl den
deras yngsta barn. På så sätt blir det lilla barnet
en del av familjen och familjen en del av
barnet. Under deras livstid blev fotografiet ett
minne av en hogtidlig händelse- for döden är
ett av livets högtidliga tillfiillen. Nu efter deras
livstid finns fotografiet i säkert forvar.

Att fotografiet av den sörjande familjen

for iO:-/st.

Med denna artikel hoppas jag kunna bidra med
en metod som hjälpa dig att se på dina foton.
Metoden är min egen och jag kallar den for
FotoPlus. Den är helt och hållet grundad på
mina egna ärvda foton (gamla, okända,
uppklädda och forväntansfulla) och anknuten
till min slaktforskning.
Jag vet TINGEFAR vilka de är och häir kommer
några grundinställningar som tillhör all
släktforskning: år detta möjligt? är detta
troligt? är detta sannolikt? Och till sist, jag är
säker dårfor att....
ett foto är inte detsamrna som att
identifiera det. Det finns många sätt att
identifiera ett foto: storlek, daguerrotyp,
ambrotyp, plåt, papper, fotograf., studio, amatör
mm. Alla dessa sätt kan hjälpa oss att placera
in fotot kronologiskt men kräver en hel del
lasning i ämnet.

Att
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se på

Minne från Ronneby 11 augusti 1919
Uppklädda och Förväntansfulla

s

fanns

på antikboden bland bråte ar tyvärr inte
ovanligt. En påminnelse till oss att kanske
våra efterlevande inte är speciellt intresserade
av uppkladda och forväntansfulla okanda
gamlingar. De okända finns på varenda
antikmässa- foto utrivna ur sitt album och till
salu

a'

Helhgten
Har du ärvt ett helt album, behåIl det intakt.
Albumets ägare har placerat in kortet på ett
visst sätt och placeringen kan vara ett ledtråd.
Själva albumet kan vara ett falskt spår så se
upp I Albumet kan vara inkopt när som helst
och var som helst. Om du har tur, kan
prislappen finnas kvar på insidan och kanske
tom uppger affårens namn. Åtrtöns sålde
många via sin katalog. Men albumet kan säga
oss mycket om vi vill forska i det: papperstyp,
model, storlek, mm.
Detsarnma gåller fotografier som är samlade
buntvis- kanske i en kartong, ett stor kuvert,
en låda. De kan vara av en speciell karaktar

anknuten till din slaktforskning. Morrnor var
kanske morfars andra hustru eller barnet på en
bild vissa sig vara en syskon du aldrig hört
talas om: dessa fotografier som inte togs fram
i allas sällskap av otrika anledningar
BehåIl foton som de är, men vänd på dern!
Var säker på att det inte är skrivet någonting.
Blyerts kan vara nästintill osynligt på mork
baksida

a
a

Metoden FotoPlus
Metoden FotoPlus bygger på min (och din)
egen släktforskning Den hjälper dig att
sortera bland alla enskilda foton du har
liggande har och var. Du kommer att ordna
dem så att senare upptäckta foton direkt kan
placeras rätt. Men långt viktigare blir att så
småningom kommer du att se en livshistoria
och det är väl vad vi sysslar med i
slaktforskning. Som Lennart Ekman skriver i
an-tecknat Nr. 3 (200 1): "det viktiga är att lära
känna personerna, leva sig in i deras liv,
skratta och gräta med dem, ta rätt på hur de
levde . . . , om de var långa/kort a, tiocka/
smala

C

Grunden till Metoden FotoPlus bestämma du
sjalv rnen det är lattast om du inte ta en person
längre tillbaka än två generationer. Jag
beskriver här hur jag har gått till väga och du
kan använda dina egna foton och folja
resonernanget.
Jag släktforskar på morrnor och morfars sida.
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Båda kornmer från Blekinge och från
närliggande socknar. Detta gör människorna i
fbton svårare, inte lättare, att identifiera
eftersom personer från båda familjerna kan
vara inblandade. Nu har jag lite tur i oturen
for jag vet hur många såg ut- som gamlingar.
Jag träffade närnligen mormorsmor och andra
i hennes generation när jug var barn. Så mitt
minne är av dem som gamla människor, inte
som på fotot med ett barn i knät.

Detta betyder att den enda person som jag
behover känna igen på fotografierna i dessa
kuvert är Mormor. När iag hittar en bild av
Mormor rne d 2 personer (som jag känner igenl
inte känner igen) placeras den bilden i
kuverten Mormor*2. KuverJ Mormor *6
innehåller alltid naturtrigtvis hela familjen, men
kan även innehåller Mormor med 6 vilt
främmande människor. Mormor +Grupp är helt
enkelt mormor tillsammans rned rnånga olika
personer, syjuntan t. ex.
IJnder tidet dyker det upp dubbletter Dessa
lagger du i ett kuvert med rubriken Dubbletter.
Såsmåningom kan du använda dessa foton i en
annan uppsättning. Jag hittar dubbletter av
min rnormor och morfar. I)essa dubbletter
finns nu i Morfar* 1 kuvertet.
IJndgr sortedngstiden komrner det fram
personer - 'samma personer'- i olika
sammanhang. Varfor finns de just i detta foto?
Vlka är de?

Nu har du en chans att identifiera dem. De
finns tillsammans med åtminstone en person
och mycket troligt, tillsammans med många du
känner igen. Nu är datum och plats i din
släktforskning viktigt eftersom alla måste har
lefi samtidigt, eller hur?
titta noga. Det finns olika saker att
titta på och leta efter beroende på vilket sorts

hTu ska du

ficto det är.

Välj en person som du känner igen i något
foto och vars fumilj du har forskat i. Det bästa
är om du har forskat ftlrdigt i den mening att
du vet att alla barrrlsyskon är funna.
Jag väljer mormor som huvudperson.
Familjen består av mormor, morfar och fem
barn. Totalt sju personer. Jag skaffar fram nu
åtta st. C5 kuvert. Varje kuvert har en rubrik:
Morrnor, Mormor al, Mormor *2, Mormor
a3, Morrnor *4, Mormor +5, Morrnor *6,
Mormor +Grupp

Mormor+Grupp Men var och vilka???

Vi tar en utomhus-bild till exempel. Vad är det
för säsong? Bär de på någonting? Håller de i
något verktyg? Ser du nägraväxter? Ett hörn
av ett hus? Ett grusväg, kanske? Vem tog
bilden? (Denna frågan ska du ställa VARIE
gångl) Även om du inte identifierar personen/
personer, kan det finnas en liknande bild, tagen
på samma dag av en annan person som ingick i
gruppen (som, naturligtvis, var fotografen av
den forsta bilden!)
Ett studio-porträtt är värre. Studions namn kan
säga oss tiden studion funnits i en viss stad.
Det kan tala om for oss tiden när en viss
fototeknik användes men det talar inte om for
oss varför fotot lir taget eller vem fotot
foreställer.

konstsamlare i slakten. Titta. Titta. Var är de?
Vad ser du?
Personeq Själv. Det kan vara en hel grupp
eltrer en person. Om det är en grupp ska du
forsoka lista ut en s.k. 'rangordning'. Vem är
huvudpersonen? Vem står bredvid och inte

rninst, vem står längst ifrån huvudpersonen?
Och varfbq i både fall? Hos en rnansperson
kan du titta efter klockkedjor. Vad vet du om
klockkedjor? När används dom? Har du ärvt
klockan kanske? Hos kvinnor kan man titta
efter en brosch eller vigselring. Har du en
mystisk brosch hemma hos dig och inte vet var
den korn ifrån? Nu vet du. Kvinnans frisyr
eller hårftiste. Plötsligt ser du en liknelse med
någon du kanner. Hållning säger mycket och
hur man håller sina händer. Titta. Titta. Vad ser
du?

Titta på bilden. Studio-bilder av en person i
hel-figur innehåller rekvisita. De kanske sitter
på en stol. Vad är det för möbelstil? Eller på
en cykel. Varflor en cykel? Ska de visa sig
sportig eller är cykeln en nymodighet? Håller
barnet en leksak? Har barnet ett djur med sig?
Har du sett denna leksak eller djur forut på en
annan bild? Fonden bakom. Står det
någonting skrivit dar? Ta fram flera bilder
tagna av samma studio. Är rekvisitan och
fonden lika på alla bilder?
Men nu kommer vi till det roligaste. Personen
själv. Personen kan stå framfor en kamera i en
studio eller lät sig fotograferas i hemmet. Ett
hel livshistoria står framfsor oss.
Sammanhanget/F{elheten. Varfor togs denna
bild? Vad är det hos personen sjalv eller runt
omkring som kan berätta något for oss? Kalas.
Mycket blomrnor. Inköpta blommor? Blommor
från en trädgård? I så fall, vad for sorts
blommor? Vilka blommor finns vid vilken
årstid? Gardiner? Carl Larsson stil? Tunga
draperier? Möbler? Stil? Har är det lurigt. På
landet kan det dröja flera år förran det
'senaste' kom. Titta på väggarna runt omkring
i rummet. Finns där fotografier uppsatta? Du
kanske känner igen ett gammalt foto! Då kan
du placera datumet: tagen efter fotografiet på
väggen. Eller konstverk? Du kanske har en
6
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Och nu till klädern-a. En bra referens är
konstmålningar. Här kan du fä ledtrådar
gällande år och mode. Kom ihåg att modet
släppar efter i olika samhällsklasser och delar
av Sverige. Samtidigt som det var vanligt att
sockendräkten används vid hogtidliga
tillftillen. Ett absolut måste for er som är
intresserade av klädedräktenshistoria är Kropp
och kläder: Klädedräktens Konsthistoria av R.
Broby-Johansen. Ett foto som är daterat är
alltid bra att ha, forstås. Då vet man säkert!

När det gäller bruddräkten är tiderna ungeftir
så har: fram till 1890 var bruddräkten
(brudtrojan eller kyrktrojan) endast svart Från
1890-1910 hade bruden vit slöja och svart
klanning. fu 1910 börjas det med 'lite vitt vid
halsen'. Och sedan 1915 är den helt vit. Kom
dock ihåg att det fbrekom otrika seder i olika
delar av landet.
Fram med alla bilder nul KoP en bra
fbrstoringsglas ! Jag önskar Er mycket noje.

Dorothy Glantz

$
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Min [.J.S.A. forskning.

Jeffersson och frågade, om han kände nägon
som åtog sig släktforskning dar. Det fanns en

intresse for slaktforskning började redan
T940.då jag var en liten skolflicka och fick

Valerie Ogretr, som gjorde det.
Hon hittade två st av farfars syskon med
familjer. Sedan tittade hon i telefonkatalogen i
Iowa och hittade pappas sista kusin, som fanns
kvar i livet i en liten stad som heter Spencer.
Vi började brewäxla och talades vid i telefon,
på engelska forstås, for hon kunde ingen

Mitt

C
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höra av min pappa, att vi hade slaktingar i
U.S.A Det var 4 syskon till min farfar, som
hade emigrerat i början av 188O-talet.I
bouppteckningen efter min farfarsfar, sorx
avled 1915,står det att sista brevet från U.S A.
kom I907.Man efterlyste arvingarna i U.S.A.,
men ingen horde av sig. Det fanns då ett
mindre arv till dem, som en formyndare
forvaltade i 25 är, då man återigen efterlyste
dem i U.S.A Det kom inget svar då heller. De
blev då dödforklarade, och min pappa och hans
syskon ärvde de har pengarna.
Jag tyckte det lat otåckt att dödforklara
människor, när rnan inte visste, offi de var
döda. Jag tänkte, att en dag skall jag ta reda på
det dar orn jag kan. Men det tog nästan 40 är,
innan jag lyckades med det.
Min forsta släktforskningskurs gick jag i
].{orrköping 1949 och hade fil dr. Björn
Helmfrid som lärare. Han var då arkivarie for
Norrkopings stad och Holmens bruk. Han har
skrivit 1600-talsdelen av Norrköpings historia
m.m.
Han var en mycket duktig och intressant lärare.
Vi gjorde studiebesök i landsarkivet i
Vadstena. På den tiden fanns inga mikrofiche,
utan man fick åka till landsarkiven, och
forskningen gick inte så fort, när man bara
hade tillftille att åka när man hade sernester
eller någon ledig dag
Så srnåningom gifte jag mig 1954 och flytade
till Stockholm och fick senare barn. Då blev
det ett långt uppehåll i min forskning
Men sedan på t 970-talet började jag igen, och
då fanns ju "fichen". I slutet på 1970-talet var
jag på en fbrelasning på krigshogskolan av
professor C G Johansson från Salt Lake City
Det var ett möte på Genealogiska fureningen,
dår han avslutade med att säga, att har ltti
några problern, så hor av Er.
Strax darefter hittade man på vinden till
farfarfars hus ett gammalt brev från IJ.S A.,
som var daterat 1901 i Jefrerson Iowa. Det var
min farfars syster som hade skrivit det.
Då skrev jag till professor Johansson och bad
om hjälp.Han kontaktade postmästaren i

svenska.

Jag fick också veta, att en syster till farfar hade
dott några fä år efter flyttningen till IJ S A i
lunginflamrnation. Det är bara en bror som vi
inte vet vart han tog vägen. Han horde varken
av sig hem eller till sina syskon i U.S.A.
En syssling med två döttrar har varit har på
besök Jag vet idag att pappa har haft minst 18
kusiner i U.S.A. På min mamrnas sida har jag
hittat valloner, så jag har både emigranter och
irnmigranter i slakten.

Sollentuna den 9 september 200
Ulla Lindell-Öhrströrn
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Bok tips:
Det finns en bok som heter "Från Hersby

till

Rådandrag ur södra Sollentuna historia" skriven av
rektor l.iils Göransson, som var ordforarrde i
Sollentuna hembS'gdsfbrening i rnånga år.

Det är skrift nr 14 frårr Sollentuna
Hembygdsforening. I den kan man läsa de ställen
som Stefon ]t{ordin berättade till oss den 3

i

medlemsmötet. Samt all aruran
bebyggelse i södra Sollentuna. Här finns kartor och
december

fotografier bl.a. interiörer från tegelhagens slott.

Tips från: Ulla Lindell-Öhrström

DALMÅL

välbekant, men att det även användes i battre tider
känner vi kanske inte till. Resenären Abraham

Det här ska inte handla om olika daladialekter
utair fast mer om vad man äter i landskapet
Dalarna. För ett par år sedan utkom en
kulturhistoriskt inriktad kokbok "Dalmål - Från
barkbröd till björnstek". Den innehåller en hel
del recept på genuina maträtter, men berättar
också om människornas levnadsbetingelser,
Nedanstående text baserar sig till en del på

Hulphers skriver 17 57 om ett besök i Orsa:
"Bark-brod, som i dessa öfre Dalsocknar är nog
bekant, i synnerhet hård a är, men ock wid bättre
tider äfiven till någon del brukas, blir således
tilredt: Bark€il, som tages af Tallar, ju rakwäxtare
desto bättre, högst af et qwarters Diameter, och
folgakteligen späd bark. Torkas i solen, fores
sedan på logan at tröskas, risslas flere gångor,
enteligen kastas som annor säd, at alt fnas och
flarn bortgår, blir widare torkad i badstugan,
malet så till Mjöl, hwilket lägges i et råstkaq sorn
ställes wid en bäck, hwarpå slås watn, som jamt

denna bok.

Genom Dalarna går den gräns man brukar kalla
ftibodgränsen. Fåbodlivet hj älpte människorna

från Dalarna och norröver att bedriva

diurhållning då de magra markerna inte gav
tiilräckligt med foda åt djuren. Just fiibodlivet
har beva-rat mycket av äldre matkultur.

Brödet
I Dalarna gör tunnbrödet halt mot södra Sverige.

Recepten på tunnbröd varierar forstås. Det kan
bakas på kornmjöl, man blandar i potatis, bakar

på ärtmjöI, blandar i barkmjöI, ia,

tillagningssätten varierar. Även sättet att äta
brödet skiftar. Tidigare bröt man brödet i bitar
och doppade det i våtska. Numera rullar ofta
man det mjuka brödet runt något pålägg. Det
kallas tuttul i Rättvik och bitå i Mora.

Centrum för knäckebrödsbakandet ligger i
Dalarna. Vi har väl alla knäckebröd på bordet
kallat Leksandsbröd, Moraknäcke, Falu rågrut.
Vikabrödet är något dyrare. Det bakas i
vedeldad ugn och kan darbr ibland bli litet briint

i

kanten. Det säljs då som 2:a sortering.

Prisskillnaden är minimal. For det är det brända
brödet kännaren vill hat En tämligen ny exotisk

variant på knäckebrödet bakas i Hulån,
Pyramidbrödet. En egyptisk bagare mötte

svensk dalkulla och tycke uppstod. För tio år
sedan bosatte de sig i flickans hemtrakter och
invid deras bostad fanns en äkta gammal
bagarstuga, som de restaurerade. De bakade för
hand efter ett månghundraårigt brödrecept från
Egypten. Ugnen eldas med tallflis och brödet
gräddas över öppen eld" vilket ger den speciella
smaken. Med kvalitet och god rnarknadsforing

har de lyckats och brödet är nu mycket
efterfrågat.

Att i dåliga tider blanda bark i brödet
8

var

aftappas, at fräna smaken går utaf då Bark-kakan
sedan bakas rned, eller ock, då nöden är, utan
tillsats af annat MjöI, och såg man nu här i byn
sådant mindre spissamt bröd, som till ftirgen war

rödbrunt, uti små runda stycken, icke mycket
tjokt. Men den bark, som brukas till slekjor åt
Boskapen, anwändes mindre beswär."

T.

.D'

Gröt och välling
Mjölrnat var en stor del av kosten. Många är de
som än idag talar om barndomens grötar kokad
på rågmjol eller kornmjol. De smaksattes med
hjortronrnylta eller rårörda lingon - bar med god
hållbarhet och som fanns i rikliga mängder på
myrar och i skogen. Ordentliga vinterfiÖrråd av
dessa bär forvarades i krukor i jordkällaren på
gården När både mJölk och mjöl borjade tryta
var det vanligt att koka välling på vatten. Man
tog nypor av mjolet och kastade det i vattnet.
Mjölet blandade sig inte helt i vällingen utan det
blev små klimpar, som noga togs till vara då man
åt I Boda kokades klimpvälling på julaftonen
Då gjordes en bättre deg i form av en lång rulle.
Rullen delades upp i IVz cm långa bitar vilka
kokades och sedan lades i en avredd ff{ölvälling.
I en del bitar stacks en liten träpinne. Den som
fick en sådan pinne under måltiden skulle under
årets lopp fä gifta sig med den man tänkte på.

Kolbulle år en variant på pannkaka. Den ska
gräddas i rikligt med flaskflott och ätas med fett
amerikanskt flask Det var en uppskattad rätt hos
skogsarbetarna och kolarna.

tT

Fäbodmat

Stockholm allmänt bekant under namn af Fahlu
Korf, och den har dar många är haft god

Mjölken var fabodkullans guld. Kvinnorna

afsättning.

arbetade hårt på ftibodarna under sommaren. De

skulle ta väl hand om kor och getter och skydda

dem mot rovdjur när de vallades på skogen
sarntidigt som stickstrumpan skulle vara igång.
Hemma på ftiboden skulle rnJölken tas till vara.
Smör skulle kärnas, ost ystas och messrnör
kokas.

Dagarna var långa for fiibodkullorna. Men till
helgen korn kanske byns ungdorn upp for att
halsa på och då kanske det blev fest på
långmjölk. Måttet på den perfekta långmJölken
var att man skulle kunna vicka ur skedens
innehåll utan att minsta spår fanns kvar i den.
Ovanpå långmjölken ströddes gärna socker och
ingeftlra. Långmjölk sattes i trakarl. Tätetr, som
hämtades från bladslemrnet på tätört, gneds efter
kanterna på kärlet och "smittan" fanns dar.
Amerikaemigranterna, som saknat långmj ölken
i sitt nya land, kunde få sig en tygbit med
intorkad täte tillsända. Var oturen framme,
kunde ett åskväder forstöra InJölkkulturen och
resultatet blev en surrryölk. Den åts också, rnen
det var den riktigt sega sorn önskades. Kanske
det också vankades en speciell flistmansost till
den utvalde när lordagkvällen korn.

Falukorv

7'
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Den mest kända dalarätten är väl utan tvekan
Falukorven. Korv har man ätit i hela Sverige,
men hur kom Falukorven till? fo, till Falu
koppargruva korn varje år flera hundra oxar for
att slaktas. Orsaken var att oxhudarna var
råvaran till de linor som behovdes for att forsla
upp kopparmalmen ur gruvan. 200 oxar
behovdes for att tillverka 125 meter lina. Köttet
som blev över vid slakten togs omgående
tillvara. De tyska bergsmännen, som arbetade
vid gruvan, var vana vid goda korvar från sitt
hemland. De hämtade recept från Tyskland och
så kom tillverkningen igång. Att röka kött och
korv som konserveringsmetod var tidigare känt.
1834 kurrde man läsa i Tidning for Stora

Kopparbergs lan att "Hwarje år afgå till
hufuudstaden betydliga partier af i Schedwi
Socken tillwerkad rökt Kottkorf. Denna är i

"

Bliktan i Siljan
Säger man blikta

till någon

från Nusnäs eller
Solleron vattnas det säkert i munnen på den
personen. Knaperstekt blikta med tunnbrod är
en delikatess. Blikta är en liten sikloja. Att fiska
blikta är ett fiske med många ritualer. Bliktan är
en stimfisk och fiskas med nät eller not och har
varit mycket omfattande. Noten är av så kallad
sjunktyp, den dras efter botten. Från att ha varit

ett fiske som skulle bidra ekonomiskt till
forsörjningen har det de senaste åren blivit ett
stort folknöje. Inte minst det svenska
mästerskapet i notdragning, som varje år
genomfors i Nusnäs, är mycket uppskattat.

Enrisdricka
Och vad drack man till maten? Enrisdricka
naturligtvis. Här återges Peckos-Sveas från
Bingsjo recept. "Plocka enris så det fyller en
konserveringsapparat (ca 20 l), Häll på vatten
så det täcker. Koka ca 1 timme. Ta upp riset.
Sila. Ha i kallt vatten så temperaturen blir som
till degspad (dvs ljumrnet). Lös upp '/rh9jäst i
litet socker. Ror ner det i spadet och häll i 2 kg
socker. Låt jasa över natten. Skumma väl. Färdig

mängd ca 25 I Hälles på flaskor. Korkas.
Förvaras kallt. Bor forbrukas inom 14 dagar." Tilläggas bor att man ska hålla ordentlig koll på
flaskorna om de forvaras i hemmets källare. För
mig hände en gång att korkarna flög ur och
drickat stod som en fontän ur flaskorna! Men
drycken är mycket läskande en varm
sommardag, speciellt på hoslåttern.

Den mytomspunna biörnen
Till avslutning några ord om bjorn. Säg den
älglägare i dalaskogarna som inte diskuterar detta

djur Numera är det tillåtet att skjuta 10- 1 5
björnar i Dalarnas lan varje är. Det händer att
björnen blir for van vid människan och inte
känner den naturliga rädslan utan tar sig in till
byar osh gårdar dar den söker mat i soptunnor
och liknande. Jägarens hund kan också oroa
bjornen, vilket hant i höst i trakten av den by vi
brukar besöka Björnen gick till anfall och
skadade mannen, men hunden lyckades skrämma
iväg bjornen och allt slutade lyckligt både fibr
,a$

björn, hund och jagare, som efter några dagar på
sjukhus kunde återvända hem.

"Nämn oss den lycklige, som aldrig hört talas
om björnar!" borjar avsnittet om bjorn i Dr
Hagdahls klassiska bok Kok-konsten från 1896.
Här återges ett recept på Bjorntassar:
"Björntassarna tvättas, aflorkas, saltas, laggas 2
ä 3 dagar i kokt och kallnad marinad, hvarefter
de koka 7 å 8 timmar i kryddbuljong tillsatt med
ättika, fä nästan kallna i sitt spad, upptagas, delas
Iängs efter i trenne stycken hvardera, beströs
lindrigt med cayentre, doppas i smält smör,
beströs med rifuet bröd, paneras och halstras en
half timme vid svag eld, uppläggas på fat jemte

en pikant sås, tillsatt med ett par maskedar
vinbarsgeld."

Mer moderna recept på bjorn tillagas av
viltexperten och ledaren för svenska
kocklandslaget Gert Klötzke. Jag har sjalv provat
hans bjornpatd, Hur den smakade? Sötaktig och
litet fet, jag foredrar det magra älgkottet!
Sonja Hedman
Sollentuna 1 december 200

Här foljer den utlovade baksidestexten frän
CDn "Paleografi en studie i
handskriftsläsning" sammanställd av SVAR

"En av stötestenarna när det gäller att ta del av
det skrivna kulturarvet är svårigheterna att läsa
historiska dokurnent De historiska
dokumenten ligger till grund for vår
historieuppfattning och i ett levande kulturarv
är det viktigt att sprida kunskap om hur man
tolkar dokumenten.
Riksarkivets SVAR-byrå har tagit fasta på
behovet av kunskap i ämnet ochhoppas genom
denna forsta utgåva av ett digitalt läromedel i
paleografi kunna bidra med ett hjälpmedel for
ökad tillgänglighet till det skrivna kulturarvet
Frogrammet gör inte anspråk på att ge en
fullständig bild av de svenska arkivbestånden
eltrer alla stilar som kan finnas. Inte heller kan
vi, trots våra ansträngningar, garantera helt
ftlfria renskrifter. Vi erbjuder däremot den
mest omfbttande exempelsamlingen av
arkivdokument i undervisningssyfte sofil
någonsin givits ut i landet. Dokumenten har
valts ftr att representera olika
samhällssektorer, tre sekel och olika regioner."

Maskinkrav:
IBM-kompatibel PC, (200 MHz Rek )
32 MB RAM
800 x 600 skärmupplösning 16-bit ftirg
IO
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Kommunarkivet behöver Din hjälp!
I arkivet finns

många trevliga fotografier med motiv som

vi inte

kåinner igen.

Här är några exempel. Kan Du hjälpa oss att identifiera dessa bilder. Ring
Yvonne Rosön, tel. 519 216 5I.
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FORSKARFORTECKNII{G

Våra

HARDU ANORI SÖRMLAND?

pgifter om

medlemmarnas
gamla så det dr
lite
forskarområden böijar bli
darfor dags att samla ihop ny information
Eftersom forhållandena kan forändras snabbt
skulle vi nu vilj a ha helt nya frascha uppgifter
om er forskning
up

Kanske i någon av socknarna Stora Malm, Floda,
Björkvik, Julita, Lerbo, Sköldinge eller Ostra
Vingåker?

!

Skriv och skicka per post eller email till Marika
Lundgren, eller lämna det till någon i styrelsen
vid ett medlemsmöte.

De uppgifter vi är intresserade av

dr'.

Namn) Idress och telefonnummer

(fullständiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet samtidigt ! )
Eventuell epost-adress.
Områden du forskar i med gärdhy, socken/
stad, lan och tidsperiod
Släkter du forskar i med slaktnanln, socken/
stad, län, land och tidsperiod.
Eventuell specialforskning ( tex upprättande
av register, särskilda yrkesgrupper o dyl)

I så fall bor du delta i en anbytardag i
Katrineholm, som anordnas av Katrineholm Flen
Vingåker Släktforskarforening lördagen den 13
april 2002kL 10.00 16.00 i Församlingshemmet
Norr, mittemot Svenska kyrkan i Katrineholm.
Kostnad 130 kr. Välkomstkaffe, landgång + dryck
ingår.

Anmälan senast den 25 mars (om du vill varamed

i deltagarforteckningen) till Bo Olsson, Kåsta
Källstu gar:, 643 9 I VNGÄKER
sm5fird@algonet.se tel kvällstid 0151 - 55 01 52

lnformation kan också fås fran Olle Danielsson,
Remnavägen 33, 64L 35 KATRNEHOLM
danrel.0I50IL3742@teha.comtel 0150 : 87 42

vill garna veta i forväg vilka socknar, gärdar,
slåktnamn eller yrken
som du forskar på. Och om du ev tar dator med

Man

die-

Om du använder dator till hjälp i din forskning,
ange vilket program du använder dig av
(genom att vi tar med detta kan man lätt hitta
någon som använder samma program som man
sjalv om man fär problem!).
T2

Förmedlat av lngemar Goliath, som själv gärna
vill åka till Katrineholm,
på grund av anor i Julita och Floda.
Samåkningsintresserad må höra av sig!

