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Gamle kilder bliver åbnet som nye!�
Det kan være sin sag at søge efter noget i gamle aviser - man skal helst vide hvor i forvejen! I Sverige er�
man imidlertid nu igang med et storstilet projekt, digitalisering af samtlige aviser�

Digidaily, med indgang fra Internet:�

I bogen�‘En tid med spånkurve’�, hvor jeg især koncentrerer mig om fremstillingen af spånkurve i Danmark i�
1900-tallet, bygger jeg fortællingen om forhistorien på trykte kilder, for så vidt jeg har kunnet finde dem.�
Med digitaliseringen af de svenske aviser åbner der sig nye muligheder for at underbygge historien. Her er�
to eksempler på, hvad en sådan søgning kan give af udbytte.�

Om billedet er at sige, at det stammer fra tiden omkring 1895, hvor man Emma gik rundt i Nordsjælland og�
reklamerede for de spånkurve, som manden Carl Johansson fremstillede på sin fabrik i Kvistgaard. Siden�
kaldte han sig ‘Johansen’ for desto bedre atkunne kalde sine kurve eneste danske spånkurve’. Billedets fold i�
midten skyldes, at Emma måtte folde billedet, for at kunne have det i sin lomme!�

http://digidaily.kb.se/?page_id=2
http://per-olof.dk/spaanbog.htm
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Norra Skåne�
24.11.1887�
Korgtillverkningen i Örkened.�
Ett kortare utdrag ur en artikel i�
"Tidsskrift för skogshushållning",�
rörande denna slöjds historik, torde ega�
sitt intresse, hvadan vi här meddela det-�
samma.�
Tillverkningen af spånkorgar påbörjades�
i Örkened för omkring 40 år sedan af tor-�
paren Jöns Jönsson (Orra Jössen, hvilken�
i lördags tilerkändes 100 kronors belön-�
ing av hushållningssälskapet). I början�
saknade korgarne den numera vanliga�
kransen upptill och voro derför ovarakti-�
ga. Afsättningen var ej heller stor;�
måhända sträckte den sig till Kristians-�
tad. På en försäljningsresa fick Orra-Jös-�
sen set ritningen till en korg, förfärdigad�
af dalkarl. Han utfunderade huru en�
sådan korg skulle kunna åstadkommas i�
förbättradt skick och blef derigennom�
den förste korgmakaren i Örkened.�
Till en början sökte han hålla konsten�
hemlig, men en slipad granne, en land-�
värnist Hagman, lockade genom några�
hvetekakor hans son, Munkaliorren, att�
lära honom hemligheten, och snart var�
den ej mera någon hemlighet.�
Virket var på den tiden ytterst billigt;�
man helt enkelt "högg" det på militie-�
bostället Hägghults egor. En mängd åtal�
och tillsättandet af tvenne skogvaktare�
öfver socknens boställskogar gjorde, att�
denna åverkan för omkring 20 år sedan�
upphörde. Det är nu många år sedan�
någon korg i Örkened tillverkades af stul-�

let virke. Virkets pris uppgår nu i allmänhet till varens hal-�
lva värde.�
Korghandeln fick så småningom större spridning och kom�
slutligen öfver sundet till Danmark.�
Emellertid föregicks den nu rådande farten i handeln af en�
vigtig förbättring. Örkened fick en ny välgörare i en frigiven�
fånge vid namn Persson från Vestra Göinge härad. Denne�
införde nemligen användandet af spånhyfveln. Förut hade�
man "spingat" korgspåen med knif. Denna sista förbätting�
gjordes för 15 år sedan.�
Förutom försäljarne på Danmark, hvilka uppgå till öfver 100�
personer, finnas numera 20 à 30 exportörer på Tyskland och�
England. För att förekomma förlust genom de för ett par år�
sedan höjda tullsatserna i Tyskland, utflyttade 10 à 12�
familjer dit och drifva der korgmakeri i stor skala, dervid de�
dock endast ha svenska medhjelpare, särskildt för at dölja�
den förut omtalade spånhyveln för tyskarnes spejadende�
blickar. Handeln på England har endast pågått några få år,�
men lofvar godt. Korghandeln i Sverige är sämst och be-�
drifves mest af fattiga, som få sitt upphälle genom almoser�
under sina resor.�
Från 1 Okt. 1885 till samma tid 1886 afsändes från Ousby�
jernvägsstation öfver 811.000 korgar, hvarjemte samtidigt�
smärre partier gingo över Killebergs och Hästveda stationer,�
dessutom forslades åtskilligt landsvägen utåt skånska slät-�
ten. Den årliga inkomsten beräknas för tillverkarne uppgå�
till omkring 40.000 kr. och för försäljarne till cirka 30.000�
kr. en ingalunda obetydlig inkomst af en binäring i en trakt,�
der befolkningen umöjligen endst kan lefva af åkerbruk. En-�
samt genom Örkeneds poststation hemsändes förlidet år�
38.200 kr. för korgar.�
Äfven i ett par grannsocknar till Örkened saknas ingalunda�
hemslöjd, enligt hvad vi ha oss bekant; i Loushult har af sig�
sjelf uppstått en rätt lönande metallindustri, och i Glimåkra�
är snickeri en vigtig binäring. Men på intetdera stället är�
dock omfånget af arbetet jemförligt med korgtillverkningen�
i Örkened. N.Sk. P:n�

Gamle kilder bliver åbnet som nye!�
Det kan være sin sag at søge efter noget i gamle aviser - man skal helst vide hvor i forvejen! I Sverige er�
man imidlertid nu igang med et storstilet projekt,�Digidaily med indgang fra Internet.�
Projektet beskriver de på hjemmesiden sådan:�
‘Digidaily är ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet tillsammans�
ska utveckla rationella metoder och processer för digitalisering av dagstidningar.’�
Det fantastiske er så, at teksten blive søgbar! Da mit særlige interessefelt er spånkurve fra Örkened har jeg�
dels søgt på ‘Örkened’ og ‘spånkorg’ og fået disse resultater - som smagsprøver! Jeg skal nu gå de kilder�
igennem, som jeg hidtil har holdt mig til for at se, i hvilket omfang de måske har udnyttet disse avisoplys-�
ninger.�

Den første søgning gik på ordet ‘Örkened’ og  jeg renskrev det fundne, inden jeg fandt ud af, hvordan jeg�
kunne kopiere originalen, som derfor kan ses på næste side.�

http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:39838&recordNumber=1&totalRecordNumber=39�

http://digidaily.kb.se/?page_id=2
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:39838&recordNumber=1&totalRecordNumber=39
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Link til Digidaily:�
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:53166&recordNumber=7&totalRecordNumber=18�

http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:53166&recordNumber=7&totalRecordNumber=18 

