Några ord från redaktionen….
Jaha, så börjar det att bli höst,
nej vad säger jag, menar brittsommar.
Det stämmer inte riktigt heller,
brittsommaren infaller i oktober.
Lite eftersommar kanske, låter det bra?
Vi har ju sagt farväl till sommaren i och med lyskvällen
sista lördagen i augusti, men hoppas fortfarande att vi
får varma och sköna dagar i september också.
Vinö Sail Race har gått av stapeln och det var vackert
att se alla båtarna segla över Hjälmaren. C:a 60 båtar
deltog i racet och i år hade de verkligen vind i seglen.
September är en stor skördemånad med grönsaker och
frukt. Äpplen och päron är det gott om i år så det kan
bli många kakor med frukt i och även burkar med mos
och syltade frukter.
Studiecirkeln om Vinön förr drar igång igen, och även
datakurserna startar för hösten. Tjejträffarna börjar
och körsång är nytt för i höst. Mer att läsa i Ö-bladet.
Bilderna i detta Ö-blad har tagits av Eva Widlund och
Solveig Eriksson.
Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och
hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man
prenumerera på Ö-bladet per vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: obladet@vinon.se

med kraftig sydvästlig vind

Klockan 20.00 tändes de första
marschallerna på norra stranden
av Ingemar Persson.
Ännu en gång gjorde blåsvädret det omöjligt att tända
marschaller runtom Vinön.
Men utmed norra ön lyste
det på flera ställen. Flest
marschaller blev det nog
som vanligt inne i viken vid
norra badstranden. Någon
hade räknat till ett 80-tal
utmed stranden.

Längst ut på udden på Stenören stod det
en grupp marschaller ända ut i vattnet.
Härifrån kunde man se många ljuskällor längs med
Vinöns norra sida och till och med borta på Tjugholmen lyste det vackert från de tolv marschaller
som Nils och Anna-Greta hade satt ut där.

Det började lite försiktigt klockan 20.00 med några
marschaller. Sakta men säkert fylldes det på med
fler och fler. Men inte förrän det blev mörkt fylldes
stranden av människor med eller utan marschaller,
människor som träffades och pratade.
Det fanns både båtfolk och husvagnsfolk som hade kommit för att beskåda detta
fina ljusspel. Gäster från Siljan tänker ta med sig Lyskvällsidén hem för att 2005
tända marschaller runt Siljans stränder. Och då undrar vi ju naturligtvis hur det
blev runt Hjälmarens stränder detta år. Du som vet något om Lyskvällen på
andra ställen runt vår sjö får gärna höra av dig till redaktionen.

Text och bild:
Eva Widlund

I SEPTEMBER HAR VI ÖPPET
LÖRD 4/9 OCH SÖND 5/9
FR O M 6/9 ÄR BUTIKEN STÄNGD FÖR SÄSONGEN
”FREDAGSBAKNING” PLANERAS SOM TIDIGARE
BESTÄLLNINGAR MOTTAGES OCH UTFÖRES
ALLA DAGAR
TEL 019 - 44 81 60
070 - 239 02 11

VÄLKOMNA!
STEN O MARIANN

Önskas hyra:
Övernattningsstugor lördag den 11 september
Vinöbagar´n tel 44 80 15
070 - 239 02 11

Konferens i nygammal skolmiljö
Efter sommarens uppehåll är vi igång igen.
Vi ordnar dagkonferenser för max 35 pers, men även fika på möten och
andra sammankomster.
Bokning och förfrågningar: Yvonne
Sten

tel 019-448057, 073-9280405
tel 070-2390211

Ett stort Tack till alla konstnärer och hantverkare som
har haft utställning och försäljning av sina alster i
Vinöns skola under sommaren 2004.
Tack också till alla ungdomar som har jobbat hos oss
denna regniga sommar.
Vinöns Kultur-och Hembygdsförening

Höststädning
i Vinöns skola lördag 18 september. Vi ställer undan
utemöblerna, städar inomhus och äter mat som
avslutning. Knytis som vanligt!
Välkomna!
Vinöns Kultur och Hembygdsförening

Elisabeth Behr

zon och massageterapeut
kommer till Vinön onsdag 22 september
Boka tid på tel 070-399 58 08.

Svenska Kyrkan håller
”Öppet Hus” onsdag 15 sep
kl 14.15 i skolan.
Göte Thyberg läser dikter och kåserar.

På kryss i Hjälmaren.
Går det bra att semestra med båt på Hjälmaren? En kortsemester på två dagar?
Visst, det är klart att det går bra, vi har testat.
Vi dvs Solveig och Berthold(Eriksson-Karlsson) tillsammans med Ove och
Bosse(Persson), satsade i slutet av juli på en semesterresa med Oves båt. För er
som inte vet vilken typ av båt det handlar om, ni kan ju tro att det är en vanlig
snipa eller liten plastbåt, ska jag berätta att båten ifråga är som en smärre
atlantkryssare. Nåja, inte riktigt så stor, men man kan sova ungefär 8 personer
ombord och det går bra att sitta och äta mat vid ett elegant bord på
däcksplanet. Å, förlåt , jag glömde ju, det var en hund med också, Molly förstås,
bröderna Perssons gosiga djur. Hon sov i en låda under sittplatsen vid bordet.
Berthold och jag sov i aktersalongen, och Perssonpojkarna i fören. Det var
första gången som vi sov i aktern, tidigare resor har vi kamperat i kabyssen,
men det gick bra det här också. Visserligen knarrade min säng varje gång som
jag rörde mig några millimeter, men Berthold sov i alla fall. Förmodligen
dränktes ljudet av hans egna snarkningar.
Vi startade en eftermiddag i slutet av
juli. Väderprognosen för några dagar
framåt såg bra ut, det skulle faktiskt
bli sol och vackert väder. Det var
varmt och skönt när vi gick ut ur
hamnen bredvid färjeläget och vi
satte kurs mot Grundholmarna.
Det går rätt snabbt med Oves båt så
vi snart där. Vad skulle vi gör vid
Grundholmarna då? Jo, eftermiddagskaffe stod först på programmet och sen var det baddags. Det är synd att säga
att badandet denna sommar hade varit särskilt prioriterat, vattentemperaturen
var tidigare tämligen låg. Med andra ord hade det varit svinkallt i vattnet
förut, men nu värmde solen skönt och det kändes lämpligt med ett dopp. Och
hur många badade? Jo en person. Vem då? Jag förstås, de andra är äkta vinöbor
som inte badar i första taget. Antagligen är jag en bortbyting, född någon
annanstans fast en del hävdar att jag är född på färjan.
Resan gick sedan i riktning mot Hjälmare kanal där vi hade tänkt att övernatta
vid den första slussen, Notholmen. Den slussen står oftast öppen och det finns
trevliga bryggor att lägga till vid. Sagt och gjort, väl fastsurrade vid en brygga
fixade vi lite middagsmat. Smaskade på räkor och sallad och mådde allmänt
gott. Nästa dag skulle vi åka upp till slussen före Hjälmare docka, Åttans sluss,
och följa med i slussningen igenom den för att sedan lägga till vid dockan och
vara turister där.

Bredvid oss låg en båt till, de hade börjat förbereda en grillfest, gjort i ordning
grill och så. Då dök det upp en slussvakt, trevlig pojke, han meddelade att vi
gärna fick gå upp i kanalen, in i Åttans sluss och ligga där över natten. Hastigt
dukades bordet av och vi kastade loss. Sällskapet i båten bredvid fick packa
ihop sin grill och följa med även de. Det är ganska långt mellan Notholmen och
Åttans sluss så det tog en bra stund, men det är en vacker färd genom kanalen,
över Kvarnsjön och förbi Lycksalighetens ö.
In i slussen och lägga fast båten där, sen var det nästan dags att sova. På
slusskanten tände kompisarna i grannbåten sin grill för att om möjlig få sig lite
middagsmat, det blev en sen supé men säkert efterlängtad. Vi knoppade in för
att hämta krafter till nästa dag.
Hjälmare kanal har nio slussar och om man börjar slussa från andra hållet dvs
från Arbogaån ligger första slussen vid Gravudden. Väl framme i Hjälmare
docka har man passerat sju slussar och kommer till den åttonde, därav namnet
”Åttans sluss”. Den nionde blir alltså Notholmen och sedan är man ute på
Hjälmaren. Kanalen började byggas 1629 och var färdig 1639. Den byggdes om
mellan 1819 och 1831. Då hade den fått sin nuvarande sträckning. Den
”Gamla kanalen” krävde ständiga reparationer, men efter ombyggnaden blev
kanalen en hållbar trafikled som fick stor betydelse för handel och export. Se
där, lite kulturell information, inte så dumt. (Det finns en alldeles utmärkt
broschyr om Hjälmare kanal som jag har läst.)
På morgonen kokade kökspersonalen, (läs undertecknad och ibland Ove), gröt
och vi spisade frukost. Det går bra att koka mat på fartyget, det finns en
ypperlig spis och ett förnämlig kylskåp att förvara mat i. Visserligen kan man
bränna fingrarna när man ska tända gaslågan om man inte är van, men det
brukar skepparen klara galant. Daga att slussa, och sen vidare till bryggan vid
Hjälmare docka. Där la vi till och gick iland. Ett kafé ligger precis bredvid
bryggan så det var bäst att ta kaffe på en gång. Efter kaffet passade vi på att
studera båtar som kom ifrån andra hållet för att slussa vid Hällby. Hällby
slussar på andra sidan dockan är tre st till antalet så det tar en stund för
båtarna att ta sig igenom. Det är rätt kul att titta på utan att behöva göra
något, fast man kan nästan inte låta bli att slita i tamparna i alla fall.
Bredvid slussarna finns ett muséum som vi besökte, intressant att se och läsa
om hur kanalen kom till och allt arbete som gjordes där.
Nu började vi på att bli lite hungriga,
sällskapet måste ju äta också inte
bara titta på kultur. Alltså gick vi till
restaurang ”Kvarnfallet” för att äta lunch.
”Kvarnfallet” ligger bredvid Kvarnsjön
och de serverade för dagen räkomelett
eller pasta med räksås.

Det lät ju gott utom för någon som inte gillar räkor (Berthold), men det
trollades snabbt fram några pannbiffar åt honom. Det blev en stor portion, den
räckte även till vovve Molly.
Efter maten strosade vi tillbaka till båten. Det började bli ganska varmt så det
var dags att bada igen, alldeles bredvid båten gick bra att bada. Det var fler
som låg där i vattnet och plaskade, men som vanligt var jag den enda från vår
båt som vågade sig i. Tycker att övriga medlemmar av besättningen är lite
försiktiga när det gäller bad, eller hur?
Dags att slussa igen, ut genom
Åttans sluss och vidare tillbaka
genom Kvarnsjön, följa kanalen
ut till Notholmen och ut på stora
havet Hjälmaren. Vart skulle vi
nu styra kosan? Jo, vi bestämde
oss för att gå in i Österhjälmaren,
under bron vid Hjälmarsund och
till några öar som heter Kvisslaholmarna. Skeppare Ove hade varit där en gång
tidigare när han var med på Hjälmarrodden, han visste att det gick bra att
lägga till där vid en brygga. Vädrets makter var med oss, vid bryggan var
lugnt och fint så vi lade till för natten. Det låg flera båtar vid samma brygga, en
av dem visade sig innehålla bekanta till Ove och Bosse. Hjälmaren är väl inte så
stor, det finns säkert kända människor på var och varannan holme. Ett
svalkande dopp kändes skönt igen så det blev en simtur i vattnet innan kvällen.
Solen värmde och det var en underbart skön sommarkväll. Av någon anledning
kände vi oss ganska sömniga, det blev nog lite sent kvällen före, sjön suger
eller tröttar eller vad det nu är. I alla fall somnade vi mätta och belåtna efter en
god middag. Tror inte någon snarkade heller så sömnen blev god.
Pigga och nytra vaknade vi nästa morgon av att några stollar badade tidigt
som attan. Det går väl an att bada när det är varmt på dagen, men på
morgonen får man faktiskt hålla igen. Det visade sig vara bekantingarna från
båten bredvid som var så hurtiga. De hade också några kompisar med sig som
inte badade, dessa meddelade att det fanns en varm dusch vid klubbstugan uppe
på ön. Det verkade vara en bättre lösning för att rengöra sig på
morgonkvisten.
Frukost intogs och därefter gick vi runt och tittade på ön. En båtklubb sköter
om hamnen och de har en klubbstuga en bit upp på ön. Där skulle det vara
kräftskiva inom någon vecka, om vi nu kände för att återvända och vara med så
var det nog bara att dyka upp. Fast vi tänkte ha egen kräftskiva på Vinön, så
det så. Vi återvände till båten och nu började det vara tillräckligt varmt för att
bada. Det var bäst att passa på innan avfärden så jag slängde mig i igen. Döm
om min förvåning när skeppare Ove dök upp på aktern i badbyxor.

Han tänkte bada! Hoppade i från båten och försvann under vattnet, men kom
upp igen ganska snart, tyckte nog det var kallt. Kors i taket eller på båten eller
nåt.
Dags för avfärd, resan gick mot Hjälmarsund där vi lade till vid en brygga,
sista anhalten innan det var daga för hemfärd. Vi gick iland och upp till kiosken
för att köpa oss varsin glass. Traskade runt lite vid stugbyn där, Molly
skrämde en katt, hon skulle väl också ha lite roligt. Tillbaka till båten för att
intaga en sista skeppsmåltid.
Lite ro och vila och sen var det dags för kaffe innan vi började vår resa hemåt.
En del ska ju ha kaffe stup i kvarten, man hinner knappt svälja maten förrän
någon börjar prata om kaffe. Det kan vara hetsigt att vara kökspersonal
ombord på såna här skutor. Fast bara man hinner med att bada så går det väl
an.
Nu for vi vidare hem till Vinön, väl hemkomna var det bara att tacka för en
trevlig resa och bära hem sin packning. Förstår inte varför man alltid släpar
med sig så mycket, när vi packade in för avresan såg det ut som om vi skulle
åka på en två-veckors charterresa. Hem ljuva hem, det är rart att komma hem
också till barn, katter och växter, hus som ska tvättas och målas.
Det var en skön och avstressande båtresa, när vi kom hem kändes det som om
energin flödade i kroppen.

Tack snälla Ove och Bosse
för att Berthold och jag fick
ha en så härlig båtsemester!
Solveig

Trädgårdssidan ska denna gång handla om just träd.
När man ska köpa träd till sin trädgård är det olika behov som ska fyllas.
Man vill kanske ha skugga, frukt, fin vårblommning, spännande färg på
barken, lä, ja listan kan göras lång. Ett träd kan ju inte uppfylla alla dessa
önskemål utan man måste välja vad man vill ha. Det finns ju ett enormt
utbud numera.
Så här års är ju fruktträd aktuella och av dem får man skugga, lä fin
blommning och frukt. Fruktträd är ofta det man börjar med när man har
en ny trädgård. I de äldre trädgårdarna finns det ofta gamla träd som
kanske börjar ge sig och det kan vara idé att plantera nytt innan de gamla
träden är helt slut. Ett tips vad det gäller äppelträd är att besöka Julita
under äppeldagarna nu i september. Där kan man både ta med sig äpplen
för att få dem sortbestämda och få titta på sorter för att hitta något bra.
Så här års blir man också påmind om att det
är många som har träd med fina höstfärger i
sina trädgårdar. Lönn är ju ett släkte som har
jättefin höstfärg och det finns ju så många olika
sorter. För att hitta sin favorit kan man gå runt i
parker och titta. I parker finns det skyltar ibland
så man vet namnet på vad man vill ha. Acer ginnala fk Uppsala E - ginnalalönn
När man har blivit en fulländad trädnörd som jag själv blir man insöad på
småsaker på träd som bark. Särskilt på vintern är det roligt med
rödglänsande bark. Korallkornell är ju mer en buske men har lysande röd
bark på de unga skotten. Det gäller att ta bort de gamla grenarna så det
kommer nya skott. Kopparlönn har en som namnet avslöjar fantastiskt fin
kopparfärgad bark.
Många träd har trevliga hängen och frukter
som är dekorativa under vintern. Ett exempel
på detta är benved Euonymus europaeus 'Evert' E
När man ska slå till och köpa träd rekommenderar
jag att man köper E-plantor. Elit-plantsystemet är
framtaget för att vi som konsumenter ska kunna
vara säkra på att det vi köpet är anpassat efter svenska förhållanden. Det
finns mycket importerat i plantskolorna som man inte vet kvalitén på.
Istället för att chansa på ett billigare träd som man inte vet något om är
det bättre att kosta på lite mer på en kontrollerad E-planta. E-plantorna är
framtagna av de bästa exemplaren av speciella träd. Det finns bland annat
en valnötssort som heter ´Örebro ´, moderträdet finns i stadsparken i just
Örebro. Vill du veta mer och har tillgång till Internet finns mycket info på
www.eplanta.com

Det finns mycket mer att kommentera runt träd och jag kommer nog att
ta upp ämnet igen på trädgårdssidan. Här kommer två exempel på träd
med fin höstfärg.

Cercidiphyllum japonicum fk
Göteborg E - katsura
Härdighet: Zon 1-4(5)
Habitus: Medelstort flerstammigt
träd - buskträd. I ungdomen smal,
senare bredare växt.
Ståndort: Frisk näringsrik jord.
Sol-halvskugga.
E-merit: Förbättrad härdighet.
Säker gulorange höstfärg. God
växtkraft.
Anmärkning: Solitär. Sirligt
buskträd med vacker vår- och
försommarfas. Väldoftande,
speciellt på hösten.

Amelanchier laevis fk Bäcklösa
E
- kopparhäggmispel
Härdighet: Zon 1-4(5)
Habitus: stor buske – buskträd,
höjd ca 4-6 m. Brett
upprättväxande vasformat
växtsätt. Mörkt kopparfärgade
kala blad i samband med
lövsprickningen. Rent vita
blommor, orange höstfärg.
Ståndort: Sol-halvskugga
E-merit: Härdig. Rotäkta - ej
förädlad som andra på marknaden
förkommande A. laevis.
Anmärkning: Solitär eller i
grupper i trädgårdar och parker.
Obs! Skiljer sig markant i växtsätt
från förädlad A. laevis.

/Rosie

Den här otroligt sociala och trevliga katten har flyttat hem till
oss i sommar. Om någon vet vems det är, eller om det finns
någon som hemskt gärna skulle vilja ta hand om den, hör av
er. Den är trevlig och
gosig, verkar vara
rumsren, fångar möss.

Åsa, Johan och Arvid 44 80 19

Hur går det med
miljöcertifieringen av gös?
I våras skickade WWF ut ett pressmeddelande om att gösfisket i
Hjälmaren ”snart” skulle bli miljöcertifierad som världens hittills enda
miljöcertifierade insjöfiske. Jag ringde då Per Nyberg på fiskeriverket för
att få mer information och skrev en artikel om detta i Ö-bladet.
Nu ringde jag igen för att höra hur sommarens undersökningar har gått.
Han håller på, att med några yrkesfiskares, hjälp undersöka hur mycket
smågös som kommer in i bottengarnen, i övrigt verkar det stå lite stilla
för tillfället. Han hade inte hört något från labbet i England som ansvarar
för själva certifieringen. Jag kommer med mer information när jag vet
något mer! /Åsa

TACK Hembygdsföreningen
för blomman vi fick när vi flyttade till Vinön.
Anette, Joakim, Evelina, Sebastian och Mattias

Månadens boktips, från Vinöns bibliotek!
Under täcket, av Marian Keyes
Av författaren till succéromanerna Vattenmelonen, En oväntad semester, När
Lucy Sullivan skulle gifta sig och Sista chansen.
Nu kan alla ni som älskar Marian Keyes böcker lära känna henne själv. Under
täcket är en samling personliga och dråpliga betraktelser över livet, publicerade i
olika engelska och irländska tidskrifter de senaste åren. Med samma värme och
humor som i böckerna berättar Marian Keyes bland annat om sin misslyckade
karriär som bokföringsassistent, om varför man inte bör göra en
kroppsinpackning två dagar före sitt bröllop, om de bästa sätten att dega på
jobbet, om vådan av att vara choklad- och sko-fetischist och om sin rädsla för
hundar och nyårsaftnar.

Månadens recept!
Kokosäppelkaka med yoghurtsås 8 port
Kokos ger det lilla extra till den här äppelkakan
Ingredienser:

Fyllning:

Sås:

100 g smör
2 ½ dl vetemjöl
2 msk socker
1 msk vatten

3 äpplen
2 ägg
1 dl socker
1 krm salt
1 dl kokos
2 dl matyoghurt
2 msk vetemjöl

2 ½ dl Kelda mellangrädde
2 dl matyoghurt
½ dl farinsocker

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader. Hacka ihop smör, mjöl och socker. Häll i vatten och
arbeta ihop till en deg. Tryck ut degen i en form med löstagbar botten, ca 23 cm
i diameter. Låt formen stå i kylen ca 30 min. Nagga med gaffel. Förgrädda pajen
ca 10 min. Vispa ägg och socker pösigt. Rör i salt, kokos, matyoghurt och mjöl.
Skala, kärna ur och klyfta äpplena. Lägg dem i pajskalet och häll över smeten.
Grädda i nedre delen av ugnen 30-40 min. Låt pajen kallna. Strö ev över lite
kokos. Vispa grädden. Rör ner matlagningsyoghurt och farinsocker. Servera
såsen till äppelkakan.
Månadens recept kommer från www.arla.se

Det händer i projektet!
Nu när sommarens vedermödor är över är det dags att börja på med
projektarbetet.
Jag har varit i kontakt med vår datalärare Alf Nilsson som står till vårt
förfogande vid tre tillfällen i höst. Vi talade om att ta två helgdagar i
oktober, och en dag i november vad tycker ni om det alla
dataintresserade?
Det börjar även kännas motiverat att börja planera inför biohösten.

Alla som är intresserade av hur filmvisningen ska gå till
är välkomna till skolan den 12 september kl 16.
Kom ihåg att fylla i tidsredovisningsblanketter för all tid ni lägger ner i de
olika delprojekten.
Vi syns och hörs!

/Rosie

Vinöns
Örtbod
Vi kommer finnas i närheten av Örtboden de två första helgerna i
september, sedan stänger jag för säsongen.
Jag öppnar givetvis Örtboden efter överenskommelse .
Jag vill passa på att tacka alla som har hjälpt till under sommaren,
speciellt min egen familj och familjen Widlund som kan allt om
cykeluthyrning.
Tack också för alla fina blommor och presenter!
Det har varit trevligt att träffa så många sommargäster och turister som
vågat trotsa vädrets makter.
Örtboden öppnar i vår igen
/Rosie m fl

Gravfältens tid
En söndagseftermiddag i början på sommaren
var vi några som samlades vid södra gravfältet
med sågar, röjsaxar och räfsor. Vi röjde fram
de tre största stensättningarna och kultur- och
hembygdsföreningen satte upp en skylt där
stigen börjar nere vid körvägen.
Vad är vad?
Man får inte bära sig åt hur som helst med
gamla järnåldersgravar, inte med gärdesgårdar
och röjningsrösen heller för den delen. Tänk
bara på hur Karl Andersa bar sig åt när han
skulle bygga matkällare och rev kungshögen
på norra gravfältet. Och Nils farfar som var
med och byggde väg tvärs genom gravarna.
Inte undra på att gubbarna skämtade om min
framtid i en trång fängelsecell, när vi slet med
småträd och sly där i backen. Nå, i själva
verket hade vi haft ute en sakkunnig från
länsstyrelsen, Margareta Hildebrandt, och
rådfrågat David Damell på Örebro läns
museum innan vi skred till verket.
Jag hade länge gått och tänkt att det var fasligt svårt att förstå vad som var gravar i den
där ojämna backen. När vi startade studiecirkeln VINÖN FÖRR plockade jag fram
utdraget från fornlämningsregistret ur högen med alla Vinöpapper. Södra gravfältet har
nummer 28. 1975 upprättade Riksantikvarieämbetet faktiskt en vårdplan för gravfältet,
som det sedan inte blev någonting med. Gravfältet undersöktes i juli 1955 och 1982 var
en tjänsteman tydligen där igen och ändrade lite i beskrivningen av fältet.
Det är inte lätt att se vad som är vad för experterna heller. Inga utgrävningar har ju
gjorts här och eftersom man brände sina döda och inte lät dem få med sig så mycket i
graven, brukar man inte heller hitta särskilt mycket. En gravöverbyggnad av sten kan
också vara en minnesvård över en person som avlidit någon annanstans.
Treudd efterlyses
Södra gravfältet sträcker sig från nordost till sydväst och ska bestå av cirka 35 fornlämningar: två högar, 31 rundade stensättningar, en treudd och eventuellt en skeppssättning. (I studiecirkelpärmen i skolhuset finns en kopia på hela beskrivningen för den
som är intresserad.) Dessutom finns ett otal mindre högar och förhöjningar. Det konstiga
är att vi inte kunnat hitta treudden. En treudd är en triangelformad stensättning med
insvängda sidor. Den vi söker var vid försvinnandet ”sju meter i sida (80, 195, 350) 0,2
meter hög, övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,3 meter stora. I nordöstra udden är
en rest sten 0,4 x 0,2 meter (ö-v) och 0,3 meter hög. Något ytskadad i väster.”
Ut och leta!
Men nu syns alltså de tre största runda stensättningarna bra. På skylten kan man läsa
om gravfältet och gå runt och försöka se de övriga fornlämningarna. Med lite mer hjälp
kanske vi kan se och förstå ännu mer av det som finns där i backen.

Lite om järnåldern
Eftersom flera börjat ställa svåra frågor om järnåldern till mig har jag läst på lite.
Gravfälten på Vinön är antagligen från yngre järnåldern, 600 – 1000 e Kr. Vid mitten
av bronsåldern (1800 – 500 f Kr) började man bränna kropparna före gravsättningen.
Man trodde inte längre att den döde bodde kvar i graven, utan att elden frigjorde
själen så att den kunde fara till dödsriket och återfödas. Yngre järnåldern är
gravfältens tid. Förutom folkvandringstidens (400-550 e Kr) fornborgar är våra
förfäders gravar det som finns kvar från forntiden. Under senare delen av järnåldern
började man anlägga hela gravfält. Det tyder på ett mer jämlikt samhälle, där inte
bara personer med hög social status blev ihågkomna med gravvårdar.
Intill gravfältet låg en eller flera gårdar. Under yngre järnåldern började man dela
den odlade marken i två delar som omväxlande odlades och lades i träda. Man
började också använda plog med vändskiva och lie, samtidigt som man fortsatte
använda årder och skära. I de centrala Närkesbygderna bodde, odlade och begravde
man på krön och i sluttningar, eftersom stora delen av Närkesslätten var vattensjuk.
Därför har också gravar, boplatser och åkrar raderat ut spåren efter varandra under
århundradenas lopp.
I Närke finns 4 400 registrerade järnåldersgravar som ingår i 218 gravfält. Man tror
att storhögar var regionernas centrum. I Östernärke kan storhögen vid Segersjö ha
varit ett sådant centrum. Mina källor är örebroaren Carl Anders Lindsténs ”En resa i
tiden” (författaren 2001) och ”Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke”
(Riksantikvarieämbetet 2003).
Bo Ek

Kläder till Lettland!
Jag tar emot kläder att packas
för hjälpsändning till Lettland.
Kontakta
Lennart Eriksson
Tel 44 80 05

Lördagen den 25 september kl. 15.00
träffas vi i studiecirkeln ”Vinön förr” igen. Gamla och nya
deltagare är välkomna. Vi ses i skolan!
Bo Ek tfn 019 - 20 11 71, 070 - 55 729 88.

Grovsopor hämtas vecka 38. Ställ ut grovsoporna senast
kl 06.00 måndag i hämtningsveckan.
Grovsopor i säck hämtas inte!

TILL SALU
Blommor, potatis och grönsaker
För aktuell information
ring gärna 44 80 50
eller 070-370 59 50
Mona Blixt

Har tvättmaskinen gått sönder eller ska mattorna tvättas inför
vintern, i sådana fall ring till Yvonne och boka tid för
tvättmaskinen i skolan.
Yvonne, tel 44 80 57

Det handlar om att
träffas och ha roligt, inte att pröva in till någon framstående kör. Alla som vill
vara med är välkomna. Man sjunger bättre ju mer man håller på!
Första tillfället blir den 26 september klockan
Då får vi också se vilka dagar och tider som passar oss.

15, i skolan.

/Åsa och Eva



Har du Internet?
Då tycker jag att du ska lägga in adressen www.osternarke.nu bland dina
favoriter, så att du lätt hittar dit. Det är liksom en lokaltidning för Östernärke
med info från föreningar, företag med mera i den här delen av världen.
Och kom ihåg! Du kan veta något som andra också är intresserade av att veta!
Tipsa gärna redaktionen, mig eller skriv själv! Om en hemsida uppdateras med
nytt material ofta blir den intressantare att gå in på. /Åsa


Tjejträffen är på gång igen!
Torsdagen den 23: e september kl 19.00, är det upptaktsmöte. Då är alla
välkomna med idéer om trevliga saker vi kan hitta på i höstmörkret.
Välkomna alla gamla och nya deltagare!
/Tjejligan

Tågtider Stockholm C (stannar även Flemingsberg/Södertälje/Katrineholm) –Vingåker
Måndag - fredag
Stockholm C
Vingåker
period

05.45
07.04
till 23/12

08.35
09.54
till 8/1

10.30
11.49
till 8/1

12.30
13.49
till
23/12

14.25
14.30
15.53
15.53
till 8/1, till 8/1,
endast utom
fre
fre

Ej dessa
datum
Lördag
Stockholm C
Vingåker
period
Ej dessa
datum
Söndag
Stockholm C
Vingåker
period
Ej dessa
datum

08.35
09.54
till 8/1

10.30
11.49
till 8/1

14.30
15.53
till 8/1,

18.40
20.02
till 8/1
24/12,
31/12

10.30
11.49
till 8/1

13.05
14.30
14.28
15.53
till 8/1 till 8/1,
6/11,
25/12,
1/1, 6/1

17.40
19.17
till 8/1
6/11,
25/12,
1/1, 6/1

18.40
20.02
till 8/1
24/12,
31/12

20.30
21.49
till 8/1
6/11,
25/12,
1/1, 6/1

15.30
16.57
till 8/1

16.30
17.55
till 8/1

17.35
19.01
till
23/12

18.40
20.02
till 8/1

21.30
22.49
till 8/1

24/12,
31/12

7/1

Tågtider Vingåker –Stockholm C (även fler stationer)
Måndag till fredag
Vingåker
Stockholm C
period

05.49
07.15

06.49
08.15

07.57
09.15

10.14
11.35
till
26/12

Ej dessa
datum

Lördag
Vingåker
Stockholm C
period

08.24
09.45

11.04
12.25

14.09
15.30
till
26/12

Ej dessa
datum

16.09
17.30

24/12

Söndag
Vingåker
Stockholm C
period
Ej dessa
datum

12.04
13.25

16.09
17.30

17.05
18.30

20.07
21.30

24/12

25/12

6/11,
25/12,
1/1, 6/1

12.04
13.25

14.09
15.30
till
26/12

16.09
17.30

17.05
18.30

24/12

25/12

19.08
20.30
till
26/12

20.07
21.30

6/11,
25/12,
1/1, 6/1

Busstider Örebro (Södra Grev Rosengatan) – Odensbacken – Hampetorp (färjeläget) –Vingåker
Måndag - fredag
Örebro
06.58
Odenskolan 07.43
Hampetorp 07.55
Vingåker
-

08.33
09.18
09.30
10.15

10.33
11.23
11.35
Läppe

12.33
13.23
13.35
14.00

Lördag
Örebro
Odensbacken
Hampetorp
Vingåker

07.33
08.13
08.25
-

09.18
19.58
10.10
-

11.43
12.28
12.40
-

14.23
15.13
15.25
-

Söndag
Örebro
Odensbacken
Hampetorp
Vingåker

07.33
08.13
08.25
-

11.33
12.18
12.30
-

16.33
17.23
17.35
-

20.03
20.48
21.00
-

14.08
14.53
15.05
-

22.28
23.13
23.25
-

14.33
15.18
15.30
15.55

15.03
16.00
16.10
Läppe

16.13
17.03
17.15
18.15

17.03
17.53
18.05
18.30

18.18
19.03
19.15
Läppe

20.13
20.58
21.10
-

Busstider Vingåker – Hampetorp (färjeläget) - Odensbacken – Örebro (Södra Grev Rosengatan)

Måndag till fredag
Vingåker
Hampetorp 06.02
Odenskolan 06.15
Örebro
07.09

06.30
09.25 Läppe
06.57 07.58 10.05 12.00
07.10 08.15 10.20 12.15
08.16 09.08 11.08 13.03

Lördag
Vingåker
Hampetorp 07.15
Odenskolan 07.30
Örebro
08.18

08.45
09.00
09.48

10.20
10.35
11.23

Söndag
Vingåker
Hampetorp 08.50
Odenskolan 09.05
Örebro
09.53

12.40
12.55
13.43

17.40
17.55
18.43

12.45
13.00
13.48

14.25
16.00 17.10
14.48 15.20 16.23 17.45
15.05 15.35 16.40 18.00
15.53 16.26 17.31 18.48

15.35
15.50
16.38

18.40
19.03
19.20
20.08

Läppe
19.45 21.15
20.00 21.30
20.48 22.16

TURLISTA för färjetrafiken

Vinön – Hampetorp

Fastställd av Vägverket Region Mälardalen,
att gälla fr o m 1 september 2004 och tills vidare.

Från Vinön

Från Hampetorp

Helgfri
måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och
helgdag

Helgfri
måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

Tim Min

Tim Min

Tim

Tim

Tim

Tim

Min

07
08
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22

45 1)
45 2)
05
45
35
15
55
35
25
05 2)
00 2)
00 2)

05
06
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22

40
30
30
40
20
15
25
55
50
50
45
15
05
00

55

Måltidsuppehåll
09.00 – 09.30
18.30 – 19.00

05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
19
20
21
23

40
45
20
50
40
20
25
05 55
45
35
10 J)
00
40
20

Måltidsuppehåll
09.15 – 09.45
18.30 – 19.00

07
08
09
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22

Min

20
20
40
20
10
50
30
10
00
40
35
35
25

Måltidsuppehåll
10.30 – 11.00
19.00 – 19.30

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

Min

05
00
00
05
45
40
50
20
20
15
10
40 2)
30 2)
20 2)
25 1)

Måltidsuppehåll
09.00 – 09.30
18.30 – 19.00

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

Min
1)

05
10 2)
45 2)
15
05
45
50
30
20
10
00
35 2J)
25 2)
05 2)
45 1)

Måltidsuppehåll
09.15 – 09.45
18.30 – 19.00

Måltidsuppehåll
10.30 – 11.00
19.00 – 19.30

Färjan tar max 123 passagerare.
1) Endast efter kallelse till befälhavaren senast 5 minuter före färjans avgång från Vinön.
2) Endast efter kallelse till befälhavaren senast 5 minuter före färjans avgång från Vinön under tiden 1 sep – 1 maj.
J) Går ej julafton.
Midsommarafton, julafton och nyårsafton går färjan lördagsturer.

OBS! I förekommande fall inväntas färjan av bussen resp. bussen av färjan (max 5 min).
Dubblering av ordinarie tur sker då färjekapaciteten ej medgivit
att samtliga trafikanter kunnat beredas plats på ordinarie tur.
Anm: Vid svåra väderförhållanden samt vid påfyllning av bränsle kan förskjutningar i tidtabellen ske.
Föreskrifter om förturer för vissa trafikanter vid allmän färjeled finns enligt 11 kap. 4 § Trafikförordningen (1998:1276) och gäller:
Fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare,
distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i brådskande yrkesutövning har förtur till överfart med färja som enligt Väglagen (1971:948)
är väganordning. Sådan förtur gäller även för bussar i linjetrafik, taxi- eller hyrbilar i yrkesmässig trafik samt för fordon avsedda för
skolskjuts och färdtjänst när de används för detta ändamål.
Enligt 5 § Vägverkets föreskrifter om förtur till överfart med färja (VVFS 1999:19) kan Vägverket utfärda ett förtursmärke till vissa
trafikanter som på grund av fast bosättning eller fast arbete på Vinön, utnyttjar färjeleden under större delen av året.

Entreprenörer
Vägverket, FÄRJEREDERIET
Box 51
185 21 Vaxholm
tfn 08 – 544 415 00
tfn Fax 08 – 544 415 10

Vinöfärjan
715 93 ODENSBACKEN
tfn Färjestugan 019 – 44 80 36
tfn Färja mobil 070 – 649 24 13

Väghållare
Vägverket Region Mälardalen
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA
tfn 016 – 15 70 00

50 1)

september
v. 36

1 onsdag
2 torsdag
3 fredag
4 lördag
5 söndag

v. 37

16 - 17

Biblioteket öppet

6 måndag
7 tisdag

Brandövning

8 onsdag
9 torsdag

Sophämtning

10 fredag
11 lördag
12 söndag
v. 38

16.00
16 - 17

13 måndag

Våg 21 – Filmvisning Se annons!
Biblioteket öppet
Hämtning av grovavfall

14 tisdag
15 onsdag

14.15

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan, Göte Thyberg läser dikter

14.00

Höststädning i och kring Vinöns skola. Se annons!

16 torsdag
17 fredag
18 lördag

v. 39

19 söndag

16 - 17

20 måndag

19.00

Biblioteket öppet
Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening

21 tisdag
22 onsdag

Zonterapi och massage –
Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING

23 torsdag

Sophämtning
Upptakt Tjejträffar Se annons!

Höstdagjämning

24 fredag
25 lördag

15.00

Studiecirkeln ”Vinön förr” börjar igen. Se annons!
Lämna in bidrag till Ö-bladets oktober-nummer!

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan
Mikael Schmidt, kyrkkaffe

26 söndag
15.00
16 - 17

v. 40

Sång på gång Se annons!
Biblioteket öppet

27 måndag
28 tisdag
29 onsdag
30 torsdag

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

