Några ord från redaktionen…
Vi njuter fortfarande av värme och solsken
fastän det har blivit oktober månad. Oktober
brukar kunna vara kall och ruskig, men i år är
det nästan sommarvärme. Skönt för dem som
fortfarande har potatis att plocka.
Söndagen 17 sep gick svenska folket till val och
så gjorde vi även på Vinön. Knappt 80 personer
var och röstade i Vinöns skola. Det var åretruntboende, sommargäster och även utflyttade
Hampetorpsbor som var här och röstade. I en
röstningslokal kan nämligen alla rösta, vilket
inte går i en vallokal. Kaffe serverades i lilla
salen och samtalen flöt lätt över en kopp kaffe.
För ett år sedan kom vår nya färja, Sedna, till Vinön. På framsidan ser vi hur
färjan tar sig fram genom Hjälmare kanal på väg till Hjälmaren. Invigningen
skedde den 26 oktober och färjan sattes i trafik i början av år 2006.
Fr o m 1 oktober 2006 finns en ny chef på Vinöleden. Han heter Roger Nord
och kommer närmast från Vaxholmsleden. För närvarande bor han i Finspång
men flyttar snart till Tjällmo.
Nu börjar höstens aktiviteter komma igång. Studiecirkel, tjejträffar mm startar
under oktober månad. Se vidare i Ö-bladet.
I månadens Ö-blad saknas en annons från vår duktiga bagare, det brukar alltid
finnas en sådan. Eftersom han är lite justerad i sitt ben pågår ingen bakning
just nu, men vi hoppas på snar bättring så vi får tillgodose vårt behov av
godsaker och matbröd.
Bilderna i detta Ö-blad är tagna av Rose-Marie Olsson, Eva Widlund och
Kerstin Stenberg.

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som
vanlig post eller som e-post.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se
Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
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Elisabeth Behr,
zon- och
massageterapeut,
kommer till Vinön
torsdagen 12 oktober
Boka tid på
tel. 070-399 58 08, teltid 08-09

STUGA ATT HYRA
4 bäddar, tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Intresserad?
Ring Yvonne:
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Just nu…
asterbuketter, ljung mm
potatis och purjolök.
Hösten närmar sig, snart finns
krysantemumbuketter och i slutet av
oktober kommer det finnas kransar
och buketter till gravsmyckning.
Välkomna!
Mona Blixt
019-44 80 50
070-370 59 50

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för
max 35 pers, men även fika och
mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057,
073-9280405

Sten

tel 070-2390211

Lördagen den 14 oktober klockan 17.00
är det dags för ännu en husmanskost.
Denna gång serveras det bruna bönor & fläsk alt. löksås.
Till efterrätt blir det nyponsoppa & vaniljglass.
Inga priser är satta utan det blir till självkostnadspris. Om ni vill komma och äta skall
ni boka senast fyra dagar innan det aktuella tillfället på 019-44 80 10.

Fredagen den 27 oktober klockan 19.00 är det pizzakväll.
Vi avnjuter olika slags pizzor från det italienska köket och självklart
kommer det även att finnas vegetariskt alternativ. Anmäl er senast fyra
dagar innan det aktuella tillfället. Priset är inte satt ännu utan bestäms
efter hur många anmälningar vi får.

Vi kommer att hålla öppet bägge dess kvällar för dem som vill komma
lite senare och bara ta något att dricka. För de hungriga kan köket
erbjuda Pub-tallrik/vegetarisk tallrik och hamburgare.
Varmt välkomna!
Therese & Emelia

Påminnelse!
Den 11 november är det årets tredje och sista husmanskost innan vi kör igång med
julborden. Då serveras Isterband & stuvad potatis. Till efterrätt blir det
Chokladpudding & grädde.

Studiecirkeln startar!
Studiecirkeln ”Vinön förr”startar upp sin verksamhet
lördag 14 oktober kl 14.30. Cirkelledare är Eva Svensson.
Vi fortsätter med inventeringen av husen på Vinön.
Alla gamla och nya cirkeldeltagare hälsas hjärtligt välkomna!

Vi vill tacka alla företagare här på ön som gav oss
de fina blommorna och önskade oss lycka till med Värdshuset.
Det värmde och vi hoppas att ni kommer och besöker oss. …
Therese och Emelia

Överraskningsbingo - Blå bandet
Cancerfondens kampanj för rosa bandet pågår under hela
oktober månad. Vi kommer att ordna en bingokväll
lördag 28 oktober till förmån för det blå bandet.
Blå bandet är Cancerfondens insamling för
forskning om prostatacancer.
Se vidare affischering om aktiviteter och tid.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

En berättelse om en resa till
Kjeåsen och Flåmsbanan
i Norge
Birgit, Barbro och Sune
Reseskildringen är skriven av en
medresenär Ulla-Britta Johansson,
Örebro

Flåmsbanan – Kjeåsen
Juveler bland Norges pärlor
28 – 31 juli 2006
Fredag: Klockan 6 avgick bussen från Fredsgatan i Örebro med arton morgonpigga
resenärer. I Väse stannade vi för morgonfika. Nio värmlänningar steg på bussen i
Karlstad. Nästa stopp var i Morokulien där vi kunde beundra fredsmonumentet och
dricka busskaffe. Färden fortsatte upp över Fagernes genom mycket vacker natur
med många vattendrag och höga höjder. Lunchpaus i Gjövik, där vi också kunde
strosa runt en stund. Gjövik är en stad med 30 000 invånare. Busskaffe ännu en
gång vid en älv i Gol. Så var vi framme i Geilo vid 18-tiden. Vackert väder hela
dagen.
Lördag: Kjeåsen (Vissa uppgifter hämtade ur Bror Ekströms bok ”Folket på Kieåsen”
från 1988.) Någon gång i början av 1600-talet kom en ensam man uppför Kieåsfjället
och bosatte sig där. Ett rykte säger att det var en illgärningsman som försökte
undkomma lagens långa arm. Ett annat rykte säger att pesten härjade nere i dalen
och folk sökte sig högt upp för att undkomma den. Sedan 1850 har det i Kjeåsen
funnits två gårdar med två olika släkter. På den ena gården bodde en familj med sju
barn varav tre syskon (en man och två kvinnor) bodde kvar till 1950-talet. De hade då
blivit så gamla att de inte orkade klättra upp- och nedför fjället. De bosatte sig på
ålderdomshemmet i Eidfjord. På den andra gården bodde under samma tid en
ensam kvinna, Margrethe. Hon hade i sin ungdom givit sig av från Kjeåsen, skaffat
sig fästman och när hon blev med barn övergav han henne. Efter detta litade hon
inte på någon människa och lämnade sällan Kjeåsen. Sonen bosatte sig efter hand i
Eidfjord och klättrade ofta upp och hjälpte sin mamma. Folket på Kjeåsen kunde inte
ta sig fram och tillbaka till affären på en dag när de skulle handla. De byggde en liten
övernattningshydda nere vid fjorden och skaffade en båt så att de kunde ro fram till
Eidfjord. Det var inga lätta bördor att klättra uppför fjället med. Norska staten
bekostade efter hand en linbana för deras varutransporter. Varje eftermiddag gav sig
en av systrarna och Margrethe ut på vandring ca en mil högre upp på fjället där de
hade korna på bete. De mjölkade när de kom upp på kvällen, övernattade i en
naturgrotta, mjölkade igen på morgonen. Med mjölkspannen på ryggen gick de hem.
Från våren 1975 finns bilväg till Kjeåsen. Ett stort kraftverk har byggts bakom
Kjeåsen och vägen som slingrar sig fram och går genom flera tunnlar kommer fram
ett hundratal meter från gårdarna. Ett av syskonen, Martha, var den enda som levde

så länge att hon fick chansen att
åka bil till sin älskade gård. En av
våra medresenärer, en 86-årig man,
berättade att han i 50-årsåldern
tillsammans med några kamrater
klättrat upp till Kjeåsen. Han som
varit yrkesmilitär i en jägarpluton
tyckte att det var att utmana ödet.
Då kan man tänka på hur många
gånger folket på Kjeåsen klättrat
upp och nerför fjället. När barnen
gick i skolan klättrade de ned på
måndagsmorgonen och upp på
lördagskvällen.
De
fick
ha
torrskaffning med sig för hela
veckan. Nattlogi ordnades i byn.
När vi stod där i solskenet och
beundrade den underbara utsikten
diskuterade vi hur de kunde ha det
på vintern när de var helt isolerade
från omvärlden. Idag är det en
systerdotter till Margrethe som
ansvarar för gårdarna och driver ett
kafé. (Boken är väl värd att läsas
och finns på biblioteket i Örebro.)
Vi åkte vägen som går mellan Oslo och Bergen fram över Hardangervidda. Vägen
var mycket brant och krokig och massor av tunnlar passerades. Stannade till i
Eidfjord och styrkte oss med busskaffe innan färden upp till Kjeåsen började. Vägen
dit är enkelriktad på så vis att varje hel timme får man starta uppifrån och varje
halvtimme nedifrån. Det gäller att hålla hastigheten så att man hinner undan. Efter
besöker i Kjeåsen åkte vi till Hardangervidda Natursenter i Eidfjord. Det var intressant
med fjällens alla djur uppstoppade och levande fiskar i akvarier. Vi såg också ett
tredimensionellt bildspel ”Fjäll, fors och djur”. Det var mycket fint. På hemvägen åkte
vi upp till Sysendammen som inte är cementerad utan man har lagt sten vid sten. Så
var dammanläggningarna gjorda på flera ställen. Vackert väder hela dagen.
Söndag: Flåmsbanan
Längd: 20,2 km Höjdskillnad: 863,5 m Maxhastighet upp 40 km/h, ned 30 km/h
Körtid: ca 60 min Broms: 5 olika system oberoende av varandra. Tunnlar: 20 st
Hållplatser: 8 st
Avresa 8.00 mot Aur. Lika vackra omgivningar hela vägen. Från Aur båt ut genom
Aurlandsfjorden och in till Gudvangen genom Naeröyfjorden. Imponerande höjder på
båda sidor av fjordarna. Dalarna mellan höjderna var bebyggda med en eller flera
gårdar. Fjordarna utgör bortre delen av den stora Sognefjorden. Så kom den ”värsta”
biten av resan. Reseledaren tyckte att vi skulle göra ett besök på hotell Stalheim.
Vägen, som var mycket brantare och kurvigare än den omtalade Trollstigsveien, har
varit i bruk sedan 1647. Fram till 1909 gick den kungliga postturen per häst
Köpenhamn-Oslo-Bergen över Stalheim och då byggdes en skjutsstation på toppen
där så hästarna fick vila. Det första hotellet byggdes 1885 och besöktes av många

europeiska storheter. Tyska kejsaren Wilhelm var där 25 år i följd. Den fantastiska
utsikten kunde vi bl a beundra genom en liten glugg i tyskarnas kulsprutenäste. De
kunde bevaka hela dalen ned mot Gudvangen genom denna glugg. Nedfarten till
Flåm var lugnare. Lunchuppehåll före tågresan. Tågresan var för de flesta ingen
höjdare. Hjulen gnisslade mot rälsen så vi fick hålla för öronen. När man skulle titta ut
på de vackra omgivningarna så var men genast inne i en mörk tunnel. Ett
fotograferingsuppehåll vid ett stort vattenfall, Kjosfossen, där älvadrottningen
dansade till skön musik var fint. Man faller dock i beundran för att denna järnväg
kunnat byggas, Uppe vid slutstationen äntrade vi efter hand tåget som går mellan
Bergen och Oslo och så var vi hemma i Geilo igen. Molnigt och disigt när vi startade
men efter vi passerat en lång tunnel blev vi häpna för då sken solen igen och
fortsatte skina resten av dagen.
Måndag: Regn redan på morgonen. Start 8.30. Vi körde samma väg som på
framresan till Gol där vi vände söderut mot Oslo. Mest skog. Busskaffe under
skyddande björkar vid sjön Kröderen, Norges största sjö 4 mil lång. Vi passerade
ännu en stor vacker sjö, Tyrisfjord. Regnet förstörde dock mycket av utsikten. Vi fick
uppleva fler tunnlar strax före Oslo. Regnet lockade inte till promenad så via
bussfönstret kunde vi bese slottet, rådhuset, Nationaltheatret och många andra fina
byggnader som reseledaren berättade om. Lunchen intogs på Akers brygge. Nu ett
fint område med restauranger och affärer. För inte så många år sedan ett slitet och
fult industriområde. Inget busskaffe var möjligt så vi besökte en servering strax efter
norsk-svenska gränsen. Vi lämnade av värmlänningarna och så var vi snart framme i
Örebro. Inget regn vid hemkomsten.
En givande och trevlig resa utan några incidenter. Bra hotell och god mat. Duktig och
trevlig reseledare. När resan blev lite långtråkig fick vi roliga klurigheter att lösa.
Ingen tävling utan bara tidsfördriv. Jätteduktig chaufför på alla dessa besvärliga
vägar. Alla resenärer verkade trivas med varandra. Vad kan man mer önska.

Tjejträffarna drar igång igen
torsdag 6 oktober kl 19.00.
Vi träffas för att planera höstens aktiviteter.
Christina bjuder på en värmande soppa så kom lite hungrig.
Ta med något att dricka om du inte vill ha lättdryck.
Alla tjejer är hjärtligt välkomna!
Hitta gärna på nya saker vi kan göra tillsammans, alla förslag är
intressanta! Badresor, bowling, stilanalys, teaterresa,
hitta på vad ni vill....
I fortsättningen kommer vi att träffas på onsdagarna.

Snabb färsgryta

4 port

Ingredienser:

400 g vitkål
2 tsk smör
300 g nötfärs
2 msk soja
1 tsk salt
½ - 1 tsk peppar
4 äpplen
Tillagning:

Skölj och skär vitkålen i strimlor. Fräs
färsen i smör i en gryta. Kärna ur, skala
och riv äpplena grovt. Tillsätt kålen,
sojan och kryddan. Låt koka 10 minuter.
Tillsätt äpplena och ev lite vatten och låt
koka ytterligare 5 minuter. Servera med
kokt potatis.
Ugnsbakad middagskorv med rösti
4 port
Ingredienser:

400-500 g mager falukorv
1 skivad gul lök
2 rivna äpplen
2 msk senap
1 ½ dl riven mager ost
5 grovt rivna potatisar
3 grovt rivna morötter
1 grovt riven palsternacka
Tillagning:

1.Skär ett snitt längst korven, fyll med
skivad gul lök och senap, strö över lite
ost. Gratinera i 20 minuter på 175°.
2. Riv potatis, äpplen, palsternacka och
morötter, blanda med 1 dl ost. Lägg
rotfruktsblandningen i en stekpanna som
tål ugnsvärme. Packa till ovansidan lätt
med en stekspade. Stek varje sida i 4-5
minuter
på
medelhög
värme.
3. Ställ in i ugnen med korven i ca 10
minuter.
Varma kryddäpplen med rostad
mandel
4 port
Ingredienser:

3 äpplen
1 tsk kanel
½ tsk kardemumma
2 msk flagad mandel
2 dl yoghurt, vanilj
Tillagning:

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Skiva äpplena och lägg dem i en
ugnsfast form, strö över kanel och
kardemumma och flagad mandel.
3. Grädda mitt i ugnen ca 20-25
minuter.
4. Servera med vaniljyoghurt.

Citronäpplen med kokos

4 port

Ingredienser:

6 äpplen
2 citroner
1 dl strösocker
½ dl kokosflingor
Tillagning:

Skala äpplena, skär dem i 8 klyftor och
kärna ur. Pressa saften ur citronerna och
koka upp tillsammans med sockret. Lägg
i äppelklyftorna och sjud dem försiktigt
ca 2 minuter. Rosta kokosflingorna i torr
stekpanna på svag värme tills de fått
ljusbrun färg.
Strö flingorna över äpplena och servera
med lätt vispad grädde eller glass.
Gudruns äppelkaka

Ingredienser:

6 äpplen
1 ½ - 2 ½ dl socker
2,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 nypa salt
100 g flytande eller smält margarin
1 ägg
Tillagning:

Skala och klyfta äpplena och lägg i en
pajform. Blanda övriga ingredienser.
Bred smeten över äpplena. Grädda i
180º ca 30 min. Servera med vispad
grädde, vaniljsås eller vaniljglass.
Hannas franska äppelkaka

Ingredienser:

100 g sötmandel, skållad, mald
4-5 bittermandlar, skållad, mald
100 g smält smör eller margarin
1 ½ dl strösocker
saft och skal av ½ citron
2 äggulor
3 äggvitor
äppelkompott av 6-8 fina äpplen eller
12-16 kokta äppelhalvor
Tillagning:

Rör smör och socker så det blir ljust och
poröst. Tillsätt den skållade, malda
mandeln samt citronskal och saft. Rör i
gulorna, ett i sänder. Vispa äggvitorna
hårt och vänd försiktigt ner i smeten.
Lägg de väl avrunna kalla äpplena i en
eldfast form. Häll smeten över. Grädda i
200º-225º tills smeten fått fin färg.
Servera ljummen eller kall med vispad
grädde eller vaniljglass.
Månadens recept går i äpplets tecken.
Smaklig måltid önskar Christina J

Trädgårdssidan kommer att tillägnas äpplen denna månad eftersom det är
högsäsong för det gulröda guldet just nu. Vinön har ett ypperligt läge för
att odla äpplen. Marken är väldränerad och vi har varma höstar. Det såg
lite mörkt ut för äppleskörden i år eftersom malar spann in sig i bladen
och sedan åt upp dem. Det var nog ett litet avbräck för träden men vuxna
träd brukar klara sådant. Torkan under sommaren kan även ha tagit lite
på träden som faktiskt inte kan klara hur torrt väder som helst. Det kan
ha spelat in på skörden.
När man cyklar runt lite så ser man att det finns några Cox Pomona och
Åkerö verkar också ha varit en favorit för de som satte träd för femtio,
sextio och sjuttio år sedan. De yngre träden har oftast en mer
svagväxande grundstam och kommer inte bli lika härligt stora som de
äldre träden är men de är ju barn av sin tid.
I en diskussion om äpplen som jag hade häromdagen pratade vi om att
Cox Pomona har lite för djup skafthåla än vad som är nyttigt, i skafthålan
ställer sig nämligen vatten och frukten ruttnar på träden. Jag kan tänka
mig att de som upptäckte Cox Pomona inte brydde sig så mycket om det
eftersom sorten har bra lagringsegenskaper är god och även vackert röd
täckfärg. Cox Pomona och Cox Orange är faktiskt syskon om man nu kan
säga så när det gäller äpplen. De kommer båda två från samma kärnsådd.
Det är ytterst ovanligt att man får några bra sorter ur när man så kärnor
av äpplen. Det är därför man ympar in sorter på grundstammar och inte
sår frön för att få nya äppelträd.
Nu kan man passa på att gödsla sina äppelträd om man tycker att de
behöver det. Men man ska ta välbrunnen gödsel som inte är för stark.
Det svåra med gamla träd är att
beskära dem lagom mycket. Man ska ju
självklart ta bort det som är dött och
visset. Men gamla träd har ofta
fruktträdskräfta och ju mer man skär i
dem ju fler sår finns för kräftan att
angripa. Man kan ju försöka att hålla
skadorna i schack med att ta bort och
bränna det som är dåligt. När man
funderar på att sätta nya träd är det ju
även viktigt att välja sorter som är lite
motståndskraftiga mot fruktträdskräfta
om man har det i sin trädgård.
Hälsningar från

Rosie på Vinön!

Auktion i ”Vrak”
-Nej men David då, vad skall du med en oxtöm? Mamma tittade ner i lådan pappa
hade med sig från auktionen i Biskopsvrak.
Vi hade kommit hem till Vinön med sena eftermiddagsfärjan och till den väntande
middagen. Det var en lördag i augusti och pappa, moster Salla, hennes pojke
Bosse och jag hade åkt i vår Volvo över till fastlandet för den utannonserade
auktionen. På den lediga platsen i baksätet satt Gusten Malmsten, vår granne.
Många, öbor som sommargäster, gjorde sig ärende till Biskopsvrak efter att ha
sett affischerna om auktionen uppsatta med häftstift vid Vinöns båda affärer
och vid färjeläget i Hampetorp. Auktionen var en händelse att se fram emot,
något vi inte velat missa.
Mamma stod på verandan och kollade min kusin Bosses fynd; en låda bitar till
hans Mekanobyggsats, dåtidens Lego. Moster Salla kånkade på en kasse
hemvävda handdukar med bokstaven A broderad i röda korsstygn. Jag hade
hittat en ask vackra pärlemorknappar till mitt syskrin. Skrinet har jag kvar, det
är en rustik låda i furu med lock. Om man vänder på den läser man i blyerts
”David Blomé 1919”. Han var då 14 år och hade tillverkat lådan i träslöjden. Nu
var det 1952 och jag skulle fylla 14. Pappa ställde ner sin tunga kartong på
verandagolvet.
- Det var snickarverktygen jag ville ha, men oxtömmen följde med på köpet, sade
han ursäktande när mamma höll upp den torra snodda läderremmen. Kanske
mindes hon drängen bak oxe och plog på säteriet Intorp i Västergötland där hon
och hennes sex syskon växt upp. Morfar Amandus Wahlin ägde och drev den
stora gården vid sidan av kvarnverksamhet. Det är nu cirka 90 år sedan då
kvarnar drevs av vind, vatten eller ånga.
Vi gjorde oss i ordning att gå till bords i storstugan. ”Rummet” skulle öborna ha
sagt, men sommargäster hade sina moderna idéer om fritidshus som de brukade
kalla ”sportstugor”, med ”sportstugemöbler” och ”storstugor”.
Lillasyster hade just kommit hem från Haralds lagård där hon brukade hålla till.
Inte minst för att få rykta och rida på Haralds vita häst Vega. Vår äldre syster
hade stannat hemma för att samla och pressa växter till sitt skolherbarium. Nu
var det marsch för alla att tvätta händer innan maten, kokt gädda med
pepparrotssås och potatismos.

Moster Salla nickade mot sjökortet över Hjälmaren som pappa satt upp på
väggen och tyckte att Biskopsvrak, halvön mot sjön öster om Stora Mellösa, på
många sätt påminde om Vinön; gårdarna var små, husen åldriga och stenmurar
löpte på ömse sidor smala vägar.
Hela gården där auktionen hölls skulle gå under klubban. Dottern, enda barnet i
familjen, hade blivit kvar i Amerika och var nu gift med en svensk i Minnesota.
Allt i sterbhuset måste avyttras.
Eftersom det hade regnat dagen innan hade pappa förtänksamt nog stuvat in
några par gummistövlar i bilen. Det kunde bli lerigt när många fötter trampade
omkring på en lagårdsbacke mellan ”öarna” av utställda föremål.
Där var sängar, byråer, speglar
och klädskåp i en grupp.
Köksgrejerna och linne låg i
lådor ovanpå ett vagnsflak.
Finrumsmöblerna höll sig för
sig själva. Spadar, grepar, en
lie och andra trädgårdsredskap
tryckte i ett hörn. Sågar,
hammare, hyvlar, spiklådor,
borrsväng, ett dussin borr av
olika bredd och stämjärn
trängdes med klyvyxa och
snickaryxa. Bland dessa fanns
pappas fynd, vilka jag ärvde till mitt hem och har kvar än idag. Skomakarlampor,
fotogenlampor och en ljuskrona hängde på en stör mellan två äppelträd. Där stod
en symaskin, en Singer, samma som hemma hos oss, maskinen mamma fått överta
när hennes äldre syster Sonia flyttade till Chicago.
Då och då hördes ett jämmer när någon slog an en tangent på finrummets svarta
orgel vilken nu hamnat ute under lönnen. En herre, som kanske fått ett par
innanför västen, drogs ditåt, tvekade lite och satte sig sedan på snurrpallen. Han
började pumpa på pedalerna, drog ut hela raden av manualer, satte händerna till
klaviaturen och ur orgelns jämmer och hans strupe kom ”Flottarkärlek”: Jag var
ung en gång för länge sen, en flottare med färg, alla jänter var som vax uti min
famn… Jag skall spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till… Haderian,
hadera… Det var årets örhänge och alla kunde orden då, ty texter till populära
låtar kunde man köpa för 25 öre i varje kiosk och tobaksaffär. ”Snoddas” låt
”Flottarkärlek” blev en landsplåga efter hans framträdande i
radiounderhållningsprogrammet ”Karusellen”. Gösta ”Snoddas” Nordgren hade
kommit ner till Stockholm med bandylaget från Bollnäs för en match och vann
svenska folket med sin sång.
Folk stannade upp, log, lyssnade, gick vidare bland stolar, skänkar och
margarinlådor fulla av allsköns bättre och sämre grejer i salig blandning. Åh, det
var mycket att titta på. På ett bord låg familjebibeln med sina kända bilder. Jag

försjönk i tecknaren Dorés tolkning av syndafloden – tigrinnan med ungen i
käften högst upp på en klippa och människorna som förgäves försökte rädda sig
upp med rasande vågskum slickande deras fötter! Och där var bilden av lille
Moses i sin vagga i vassen och änglar som höll barnvakt innan Faraos dotter
hittade och tog hem honom.
Folk gick runt och sneglade och bedömde grejerna under förmiddagens visning.
Det luktade jord och lagård; djuren, plog, harv och självbindare hade
auktionerats bort tidigare i veckan. Jag tittade in i lagårn; där var bås för sex
kor, spiltor för ett par hästar eller oxar, några kättar för gödkalvarna. Det var
vemodigt tomt där inne, bara en stut stod kvar på oxars lugna vis, idisslade, och
väntade på att bli avhämtad nästa dag till nya sysslor på en ny gård. En gråsparv
under taket höll honom sällskap med sitt kvitter.

Utanför lagårn låg snipan på två rullar, en svarttjärad klinkbyggd ekbåt. Den var
utrustad efter gammalt för rodd och segel; åror, mastfot, mastbräda och segel
rullat kring den nertagna masten.
Folk från Vrak, Mellösa, Odensbacken, Hampetorp, Lännäs, Bönerud, Vinön
började samlas kring auktionisten. Några stassare hade hittat hit efter
annonsen i NA/NT; Nerikes Allehanda
/Nerikes-Tidningen som bladet fortfarande hette. Att de hade kommit ut från
Örebro såg man på att de inte var rätt klädda. Inte på fötterna i alla fall.
Sommarskorna sjönk ner i backen, mjuk efter regnet.
Moster Salla bytte tacksamt ut sina vita kilklacksskor med öppen tå mot ett par
gummistövlar från vår bil. Pappa stod redan i ett hörn med en kopp i handen och
spanade ut över planen. Näsan och kaffedofterna hade lett honom till fruarna
som skötte trakteringen. Över två bockar hade de lagt en vaxduksklädd
dörrskiva och dukat fram vetebröd och sockerkaka. Kaffet kokade de på ett

spritkök med två brännare. Använda porslinskoppar fiskades raskt ur den ovala
diskbaljan av koppar och torkades till väntande kunder. Vattnet tog de med
skopa ur en 50-liters mjölkflaska. Vi fick sockerdricka från backarna på marken
under bordet.
Auktionisten var en spenslig karl med vegamössa på huvudet och en
promenadkäpp under armen. Blickarna vändes mot honom när han klev upp på en
fyrhjulig vagn, höjde rösten och började prata. Riktig svada med skämt som
allvar, och hans medhjälpare lyfte upp föremål efter föremål inför budgivningen.
Efter sista budet dröjde auktionisten, tittade ut över församlingen och lyfte
sedan sin klubba, slog den mot käppen.
- Lådan med fiskegrejer går till herrn i bryggarfracken.
- Moraklockan går till det unga paret som väl skall sätta bo, skulle jag tro.
- Kakfatet på fot till herrn där borta.
Det var Gusten som ropat in kakfatet i pressat glas till sin fru Anna.
Kassören, en dam med läderväska i rem över axeln, gick runt, tog betalt och
antecknade i sin bok.
Jag stod nära, intill Bosse som rotade bland hänglås och smidda nycklar i en låda,
och jag såg att auktionistens käpp nog använts många gånger, den skulle snart gå
av just där han slog, så urgröpt var den.
Bäst jag genast säger till!
Vilken dag vi hade haft i Biskopsvrak. Runt middagsbordet berättade vi i munnen
på varandra alltmedan vi plockade ut enstaka långa gäddben.
Text: Gunilla Blomé
Tuschteckningar: Rachel Goff

Det firar vi med öppet hus på
Alla helgons dag 4/11
på Värdshuset från kl. 16.00.
Den som vill vara med och fira Ola
bjuder vi på
något gott att äta och dricka.
Osa senast den 30/10
Kerstin 019-44 80 23 eller
070-652 04 25

ESIN firade fem år

Här är några av dem som var med från början och som nu tillsammans blåser ut ljusen på tårtan.
Det är Henry från Danmark, Anne från Sverige, Pierre Philippe från Frankrike, Máiread från Irland
och Pirjo från Finland.

Det började på Möja för fem år sedan. På initiativ av Skärgårdarnas Riksförbund
anordnades en konferens för befolkningen på Europas små öar. Syftet med
konferensen var att bilda ett gemensamt nätverk där människor från mindre öar
återkommande kunde möta varandra i olika arrangemang och där man gemensamt
också kunde påverka EU:s politik – och därmed också Sveriges politik.
Inom EU fanns redan ett nätverk mellan de stora öarna medan flera försök hade gjorts, utan
att lyckas, för att också skapa ett nätverk mellan de små öarna – skärgårdarna. Men den här
gången gick det bättre. Till Möja kom deltagare från Frankrike, Irland, Skottland, Danmark
och Finland. Förutom SRF:s styrelse deltog från Sverige representanter för Glesbygdsverket,
NUTEK och olika regionala myndigheter.
Man hade valt att lägga konferensen på en ö med såväl traditionella som nya näringar. Efter
dagarna på Möja, där även olika studiebesök ingick hade grunden lagts till det som sedermera
blev ESIN, European Small Island Network. Nu har nätverket blivit European Small Island
Federation, men fortfarande med förkortningen ESIN. Det har kommit till fler länder och man
har jobbat sig igenom ett projekt vars program innehåller ett antal temastudier inom olika
områden. Det har handlat om boendefrågor, transporter, jordbruk, energi, nya skärgårdsbor
och utbildning för att nämna några.
Många seminarier kring dessa frågor har hållits på öar i de olika länder som ingått i projektet.
Många öbor har därigenom fått möjlighet att träffas för att komma med förslag till utveckling
samtidigt som de har informerat om problem och möjligheter på sin ö. Några olika vinöbor
har också deltagit i olika seminarier och berättat om detta i Ö-bladet. Ett ökat engagemang
och ökad känsla av samhörighet har naturligtvis varit en positiv konsekvens av seminarierna.

ESIN:s sjätte årsmöte
I början av september träffades öbor
från ESIN:S medlemsländer på Idö
utanför Västervik. Årsmötet avlöpte
stadgeenligt utan några problem.
Bengt Almkvist från Missjö i
Östergötlands skärgård omvaldes till
ordförande. Tidigare år har ingen
kassör valts då man beslutat att inte ha
någon medlemsavgift. Henry från
Danmark föreslog ändå att en avgift om
100 EURO skulle betalas i år, vilket
mötet beslutade. Då måste en kassör
väljas och till detta uppdrag utsågs
Kristina Mattson från Gräsö.
Unga familjer på öar i Skottland
Varje land lämnade inledningsvis en rapport om vad som är aktuellt på öarna. Speciellt
intressant kanske det var att höra Jane Fowler från Skottland berätta om hur man där
möjliggjort för unga familjer som kanske har svag ekonomi att bosätta sig i skärgården.
Det är ett system där familjen och regionen delar på kostnaderna och ägandet av fastigheten.
Om fastigheten senare säljs så delas vinsten mellan parterna. Den vinst som regionen gör
används sedan som hjälp till de nya ägarna.
När man hör rapporterna slås man återigen av vilken stor likhet det finns mellan öar när det
gäller såväl möjligheter som problem, men också en stark gemensam vilja att utveckla
skärgården för en framtid med ökat antal bofasta. Skottlandsmodellen skulle säkert kunna
hjälpa fler unga att bosätta sig i skärgården.
Slutkonferens i Skottland
ESIN-projektet avslutas nu med en stor
konferens i november. Det blir på ön Islay i
Skottland. Vid konferensen kommer man att
redovisa en överblick över situationen på de
små öarna i Europa kring ett antal
centrala områden. Detta blir den första stora
Europeiska överblicken över öbornas situation,
problemställningar, utmaningar och möjligheter.
Konferensen är gemensamt arrangerad av
öbornas nationella organisationer i Danmark,
Finland, Frankrike, Irland, Skottland och
Sverige. Dessutom deltar representanter för
de nya medlemsländerna inom ESIN,
Estland, Grekland och Italien.

Jane Fowler informerade om den avslutande konferensen
i Skottland och hur man bäst tar sig dit i slutet av november
när det kan blåsa rejält.

Det är ett begränsat deltagarantal från varje
land, så finns det någon som tycker att detta
låter intressant får man skynda sig att anmäla sitt intresse till Anne Forslund (anne@runmaro.se)
före 10 oktober. Sedan får man se om man kan komma med i den lyckliga skaran som far till
Skottland i slutet av november.

Social samvaro
En viktig del i ESIN:s möten är tiden utanför
mötesprogrammet. Ett studiebesök på något litet
ö-företag kan göra att någon får en idé med sig
hem att jobba vidare på. Lika viktiga är pauserna.
Det är då annan information kan utbytas samtidigt
som lunch, middag eller en kopp kaffe avnjuts. Det
är då man lär känna de nya medlemmar som
kommit för första eller andra gången.
Det är då man kan bjuda på något extra.
Det extra i år var en segeltur med skonaren Linnea.
En segling ut mot havet i strålande väder med
möjlighet att få pröva på att hissa segel, ta ner dem
igen samt att klättra upp i lejdarna vid relingens
sida. En dag som innebar både arbete, samvaro och
vila. En dag som ger deltagarna ett minne för livet.
För den som vill läsa mer rekommenderas
SRF:s hemsida www.skargardarnasriksforbund.se
Eva Widlund och Anne Forslund

Tack för en trevlig Örtafton!
Jag har länge funderat på att genomföra en liknande kurskväll och det var
trevligt att få testa konceptet på hemmaplan. Vi får ta nästa örtkväll till
nästa år, fast med andra örter. Jag ser också fram emot att få gå på andra
temakvällar på Värdshuset, vem vet vad som kommer härnäst, reseberättelser
med mat från resmålet, en potatiskväll, filmkväll med tema.
Hälsningar Rosie!

Kött från Vinön
Nu när hösten kommer brukar det smaka bra med en köttbit. Det kan också kännas
bra att veta varifrån köttet kommer. Under oktober månad finns det nötkött från
Vinön att köpa på Myrö gårdsbutik utanför Örebro. Det är kött från ungtjurar av
rasen Hereford och Charolise som är uppfödda på naturbete på Vinön.

oktober 2006
Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
16 – 17 Biblioteket öppet
10.30

1 söndag
v. 40

2 måndag
3 tisdag

18.30

Brandövning

19.00

Tjejträffarna drar igång

Internationella barndagen

4 onsdag
5 torsdag
6 fredag
7 lördag

Medlemsmöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening, kallelse utskickad

8 söndag
v. 41

16 – 17 Biblioteket öppet

9 måndag
10 tisdag
14.15
19.00

11 onsdag
12 torsdag

Öppet hus Svenska kyrkan
Tjejträff i skolan
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

13 fredag

Sophämtning OBS! Ny dag.
14.30
17.00

14 lördag
15 söndag
v. 43

TIDSBESTÄLLNING

Studiecirkeln Vinön förr - höstupptakt
På Värdshuset – Husmanskost och pubkväll

16 – 17 Biblioteket öppet

16 måndag
17 tisdag
18 onsdag

19.00

Tjejträff i skolan

19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
v. 44

16 – 17 Biblioteket öppet

23 måndag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad denna vecka!

24 tisdag

FN-dagen

25 onsdag

19.00

Tjejträff i skolan

19.00

På Värdshuset – Pizzakväll

26 torsdag
27 fredag
28 lördag

Bingokväll i Vinöns skola För Cancerfonden
10.30

29 söndag
v. 45

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
Sommartiden slutar. Ställ tillbaka klockan !
16 – 17 Biblioteket öppet

30 måndag
31 tisdag
1 onsdag

Sophämtning

19.00

Tjejträff i skolan

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så det kommer med i oktober månads kalendarium.

