Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
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se nästa sida
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1845.
Svältens år – organiserad nödhjälp – ansvarig var pastor Söderén.
1845 var ett av alla år med missväxt- och nödår i delar av Sverige 1826, 32, 38, 45 och 52.
Det var svår missväxt 1837, 1845 och 1867-69 i nästan hela landet (hungersnöd 1869). 1867 hade man
dessutom ofta hunnit avveckla sockenmagasinen, varför beredskapen att ta hand om svältande kraftigt
begränsats. Åren 1861 till 1880 har i sin helhet ansetts som en missväxtperiod.
För många människor var mitten av 1800-talet en period av missväxt och hungersnöd. Det kunde vara
tomt i förråden mellan slåtter och skörd. Man kunde då dryga ut mjölet med bark vid brödbak. Vid riktigt
fattiga förhållanden fick man ta mer bark och mindre av övrigt mjöl. Man kunde också baka rågbröd som
drygades ut med agnarna. Även gröt kokades på det man kunde komma över.
Potatisen började nu odlas i större utsträckning. Under 1800-talet kom potatisen att öka i förhållande till
rovor och kålrötter som tidigare varit vanligare.
Under mitten av 1800-talet gjorde vedspisen eller järnspisen entré i hemmen. Detta underlättade både
matlagning och bakning. Brödkulturen ändrades och grunden lades till det vi idag kallar husmanskost.

Barkbröd
1-2 kaffekoppar av den ljusa
finrivna innerbarken.
3/4 l vatten.
6 hg grovt rågmjöl.
6 hg kornmjöl.
Salt och fänkål.
1 pkt jäst.

Lös upp jästen i lite vatten.
Bland alla ingredienser och låt jäsa cirka 1
timma.
Knåda degen på vanligt sätt och tillsätt mera
mjöl om det behövs.
Låt degen jäsa ytterligare 30-40 minuter.
Kavla ut till små brödkakor och nagga väl.
Grädda i inte alltför varm ugn och pensla med
vatten.

