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Gamla sliktfotografier, som frin detta briillop, 5r guld vdrt fiir slaktforskare. '

Sormlandsbygden torsdag 27 augusti 2Ol5

F O T O r  N O R D I S K A  M U S E E T

Fckus pa slakten
- Sla ktforsl<arrdrelsen ar
en av de starl<ast vaxande
foll<rorelserna i Sverige
medan andra backar, sager
Barbro Stilheim, projektle-
da re fdr Slaktforskardagar-
na som arrangeras i Nyko-
ping i helgen och vantas
locka 5 0OO bes6kare.

- Alla hotellrum i Nykoping 5r
uppbokade, sdger Barbro.

Arets tema dr "Ett gods - en
virld".

- Sllktforskardagarna har ar-
rangerats sedan 1987. Det hiir dr
fcirsta gingen de hills i Stirmland
och dA vill vi inte bara lyfta fram
Nykriping, utan hela linet. Vi ir
nummer ett med alla herrgirdar
landskapet har, dven om skining-
arna inte vill att vi seger det, sager
Barbro Stelheim.

- Sedan har vi ett undertema
som dr residensstaden.

Barbro dr ocksA ordfcirande i
Nykoping-Oxelosunds Sldktfors-
karftirening som stAr bakom iret
arrangemang tillsammans med
Sveriges Sldktforskarfiirbund och

ArkivDigital Sldktforskardagarna.

Under dagarna hllls 33 fiirelis-
ningar, ett dialogseminarium och
en filmvisning, samtidigt som ett
8O-tal utstdllare visar upp sig.

- En fdreldsare som jag vill puf-
fa for dr Anders Stenberg som be-
rittar om bakgrunden till Oxelo-
sunds jdrnverk, som jag inte tror
att mAnga kdnner till. Ndr man
lyssnar pi hans foredrag f<irstir
man att det till stor del handlar
om en slump att det hamnade ddr
det gjorde. En vdldigt bra slump
for Oxelosund och Nykiiping,
eftersom det dr en av omrAdets
stiirsta arbetsgivare.

- Sedan har vi Kathinka Lindhe
som kommer att berdtta om Six-
ten Sparre och Ervira Madigan.
Kathinka dr barnbarnsbarn till
Sixten Sparre och har en helt an-
nan infallsvinkel pi kdrlekssagan
som alla har hort.

Att sl5ktforskning bara blir mer
och mer populirt tror Barbro
beror pi att mAnga sldktforskar-
redsakp blir mer och mer till-
giinglig. Till exempel finns kyr-
kobiickerna numera pA internet.

Hon tycker att tjusningen med
att sliktforska [r att kinna kopp-
lingen till de som levde fiirr.

- Man kan kdnna igen mycket
nAr man ldser om mdnniskorna
frin fdrr, men ibland dnskar jag
att de kunde kliva ut tur kyrk-
bockerna och berdtta hur det var.
sdger Barbro.

- Det dr detektivbiten ocksi.
Jag har sldktforskat i 3O ir och det
tar aldrig slut. Trddet som man
bygger har med varje kvist, gren
och kiv. Det ir si spdnnande och
roligt.

EVA-LOTTA ERIKSSON

FAKTA STORT I]{TRESSE

l98O bildades Nykoping-Oxe-
losunds Sldktforskarforeni ng,
vilket innebir att den i ir firar
35-Srsjubileum. I dagsldget har
den omkring 6O0 medlemmar.
Sveriges 5ldktforskarforbund
har 175 medlemsforeningar med
cirka 75 OOO medlemmar totalt.
Sliktforskardagarna arrangeras
varje ir nigonstans i Sverige och
lockar bes<ikare frin hela Norden
och USA.


