


Några ord från redaktionen… 
 
 
Ett år går otroligt fort, vi är nu åter inne i advent. 
Ordet advent kommer av det latinska ordet adventus 
som betyder ankomst, men har i folkmun betydelsen 
väntan. Adventsljusstakarna lyser i de flesta fönster. 
De första adventsstakarna började spridas i Sverige 
på 1930-talet. De härstammar från en tysk sed att 
från och med första söndagen i advent tända sju 
ljus, ett för varje veckodag, var och en av de fyra 
adventssöndagarna fram till jul. Ljusen placerade 
man i en liten inomhusgran som placerades på ett 
bord. Allt som allt kom granen att innehålla 28 ljus. 
Så småningom konkurrerades denna gran ut av 
adventsljusstaken med fyra ljus, ett för varje adventssöndag. Och i söndags 
tände vi det första ljuset. 
 
Ljusen inomhus värmer och spriden en förhoppning om en god och fridfull jul. 
Vad vi inte får glömma är att alltid släcka de brinnande ljusen när vi går från 
bordet. Ute är det däremot inte lika ljust. Dagarna är tämligen grådisiga och 
kvällarna mycket mörka så glöm inte att ta på dig reflexer när du går ut i 
mörkret.  
 
Från redaktionen ber vi att få framföra ett tack till alla som under året har 
bidragit med material till vårt Ö-blad. Det blir inget Ö-blad utan er medverkan 
och ert engagemang är viktigt för att vår tidning ska fortleva. Hjärtligt tack! 
 
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar vi alla våra läsare 

 

 
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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Nu närmar vi oss julen och 
julbaket är i full gång 

Förutom det vanliga sortimentet 
finns doppbulle, vörtlimpa, 

saffransbröd och pepparkakor. 
 
 
 
 
 
 
 

God Jul 
 önskar Bagar´n 

 
019 - 44 81 60 
070 - 239 02 11 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Om ni vill ha en krans eller ett hjärta att 
hänga på dörren nu när julen står och 

knackar på så finns det hos mig. 
Julbockar finns och tallrisgirlanger görs 

på beställning. 
 

Hyacinter och amaryllis finns och mer 
kommer in. Julgrupper tillverkas efter 

hand och efter önskemål. 
Som vanligt finns det potatis. 

 
God Jul  
önskar  
Mona 

 

 
019-44 80 50   

 070-370 59 50 

 
 
 

 

 
Elisabeth Behr, 
 
zon- och massageterapeut, 
 
kommer till Vinön 
 
onsdagen den 6 december 
 
 
Boka tid på 
tel.  070-399 58 08, teltid 08-09                                   

 
 
 

 
             
 
 

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

Yvonne  tel 019- 44 80 57,  
073- 928 04 05 

  

Sten  tel 070- 239 02 11   
 
 



 

Julbord på Vinöns 
Värdshus 

 
helgerna första, andra och  

tredje advent 

 
 
 

• lörd   9 dec 13.00 och 18.30 
 
Pris:   Vuxen 320 kronor 
Barn t.o.m. 12 år 120 kronor 

• sönd 10 dec 13.00 
 
 

• lörd  16 dec 13.00 och 18.30 
• sönd 17 dec 13.00 

 
 
Vi tar även emot bokningar under veckorna, men då krävs det att man är 
minst 12 personer. För bokning och information ring Vinöns Värdshus på  
tel. 019-44 80 10. 

 
VÄLKOMNA önskar  

Therese och Emelia 

 
 
Vinöns kultur- och hembygdsförening har gamla datorer och 
datorbord som skänkes bort.  
 
Det finns även ett trettiotal stolar till salu. 
Om du är intresserad, lämna bud till Yvonne. 
 

 
 

Julkort med hälsning från Vinön finns att köpa på biblioteket, 
öppet söndagar 16.00-17.00. 

 



SKÄRGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 
 

 
 
 

Skärgårdarnas Riksförbunds jordbruksprojekt 
 

239 aktiva brukare på 118 öar  
 Utdrag ur rapporten ”Projekt Skärgårdsbönder 2005” 
 

 
Under 2005 fick SRF ett anslag från Jordbruksverket för att 
genomföra en inventering av skärgårdsjordbruket och belysa 
de viktigaste frågorna kring dess framtida utveckling. 
Rapporten från detta projekt lämnades vid årsskiftet 
2005/2006.  

 
Projektet innehöll tre delar. En inventering av situationen 
idag, ett arbete för att stimulera ökat utbyte mellan brukare 
samt inspiration från internationella erfarenheter.  
Den första inventeringen av aktiva jordbruk på små öar 
visade att det finns 239 aktiva brukare på 118 öar. Detta 
innebär att det finns aktiva jordbruk på cirka 20% av landets 
bebodda öar. Antalet betesdjur i vinterstam var minst 3109 
nötkreatur, 3169 får, 126 getter och 416 hästar.  
 

Endast ett litet antal brukare har enbart växtodling och inga 
betesdjur. Det finns aktiva lantbruk med djurhållning på 
öarna ända från Hindersön i Luleå skärgård, runt landets 
kuster och till Koster i väster liksom på öarna i de stora 
insjöarna.  
 
I samband med inventeringen gjordes ett stort antal 
intervjuer om hur brukarna ser på förutsättningarna för sin 
verksamhet och vilka förslag till åtgärder de hade för att 

förbättra situationen. Där fanns givetvis förslag kring olika stödformer. Men det fanns också 
en stark vilja att lära hur man kan utveckla sitt arbete genom stimulans från kontakter med 
andra brukare med liknande förutsättningar. 
 

            Mer finns att läsa … Hör med Åsa eller Eva! 
 
Skärgårdsbönder samverkar  
 

Efter de genomförda aktiviteterna 2005 ville SRF fortsätta arbetet med att öka samverkan 
mellan skärgårdsbönderna samt mellan skärgårdsbönderna och myndigheterna. Ett nytt 
projekt med bidrag från Jordbruksverket möjliggjorde tre konferenser under 2006-2007. 
 
En inbjudan skickades därför ut till alla skärgårdsbönder till två möten under hösten, ett på 
Koster på västkusten och ett på Värmdö på ostkusten. Av inbjudna vinöbor reste Åsa Ödman 
till Koster och Bernt och Rikard Widlund till Värmdö. 
 
En sammanställning av Åsas, Bernts och Sunes rapporter har gjorts av Eva Widlund och 
presenteras här på följande sidor. 
 



 

 
Koster  27-29 oktober 
 

Mötet inriktades på frågor kring regelverk för djurhållning på öar och villkor som kan behöva ändras.  
Vi tog upp Jordbruksverkets förslag till insatser inom ”Utvald miljö” i nya Landsbygdsprogrammet, 
begreppet ”daglig tillsyn”, krav kring hantering av döda djur, konflikter med friluftslivet mm.  
 

 
En fredag i oktober, när det utlovades storm över Sverige, satt jag på båten till Koster. En 
passande plats för landkrabban Åsa! Jag skänkte en tacksam tanke till de armband mot 
illamående som jag köpt på apoteket, de är fantastiska!  
 
Under helgen bodde jag tillsammans med trevliga människor på ett (norskägt) hotell. Hur 
kom sig då detta? 
 
Den minnesgode kommer ihåg att Skärgårdarnas Riksförbund sedan 2005 har drivit ett EU-
projekt om jordbruk i skärgården och dess villkor. I maj 2005 åkte jag tillsammans med några 
andra öbor från Sverige till Danmark för att träffa folk från små öar i flera andra europeiska 
länder för att utbyta erfarenheter. Nästa steg var ett seminarium här i Sverige, och det var ju 
här på Vinön. Därefter har en rapport sammanställts, där det finns en sammanställning över 
alla djurhållande lantbrukare på öar i Sverige. Den finns på skolan. Här har vi alltså en 
ögonblicksbild av antalet brukare, antalet djur och hektar som brukas i samband med 
djurhållning på öar i hela Sverige!  
 
Nu var det alltså dags för början på projektfinalen. Vi var ett gäng som diskuterade olika 
aspekter på skärgårdsjordbruk. Jag pratade om det nya landsbygdsprogrammet som börjar 
gälla nästa år (EU-stöd, ni vet), Vi pratade om olika sätt att trygga framtiden för jordbruken, 
om tillsynsregler samt kadaverhantering. Vi besökte ett ganska nybyggt fårhus och 
diskuterade erfarenheter från sådant. Det kanske inte låter så jättekul, men det är det faktiskt. 
Det är en energikick att komma iväg och träffa andra. Man äter god mat, får idéer, träffar 
trevliga människor. Tag gärna chansen framöver!  
 
Kosterborna berättade om sin kamp för ett slakteri, 
en idé som först lät helt befängd men sedan väldigt 
vettig. De berättade också om kampen för en 
linfärja mellan Syd-  och Nordkoster, där alla 
myndigheter först sade att ”det går allri”, men nu 
har Vägverket patent på färjan och försöker 
entusiatiskt sälja in den till resten av världen. En 
uppbygglig historia om kamp mot regelverk som 
gläder en byråkrat! Jag tror att det ofta gäller att 
komma med goda argument, för byråkraten kan ofta 
vilja att det ska bli bra lösningar men måste kunna 
motivera varför man gör på ett visst sätt. 
 
Det kommer att komma en rapport, som ska behandla alla de tre konferenserna i den här delen 
av projektet. Där kan man läsa mer om vad som sades, eller fråga någon av oss som deltagit i 
de möten som hittills varit. Det sista är ett möte för byråkrater, politiker med flera som jobbar 
med frågor som berör öarna men i olika delar av landet. Det är bra för dem att träffas också. 
Det mötet blir efter nyår någon gång. 
 Åsa Ödman 
 



 

 
Värmdö  10-11 november 
 

Konferensen inriktades på två områden. Dels regelverk och möjligheter kring transporter och 
transportstöd för djurhållning på öar samt dels förutsättningar för samverkan kring förädling och 
marknadsföring av produkter från öarna. Studiebesök på det nya slakteriet i Tavastboda nära Stavsnäs 
samt medverkan från det danska nätverket för ö-producenter som berättar om sitt arbete för 
marknadsföring av ö-produkter.  
 
 
I och med SRF:s projekt Skärgårdsbönder har man kommit i kontakt med nya öbor som 
tidigare inte har haft kontakt med SRF alls. Mälaren har t.ex. inte alls varit med i Förbundet 
eftersom det saknas någon förening som sammanför öarna i sjön Mälaren. Mycket 
entusiastiska skärgårdsbönder från Mälaröarna jobbar nu för att bilda en förening och söka 
medlemskap i Skärgårdarnas Riksförbund. 
 
Till mötet på Värmdö kom en del skärgårdsbönder som även deltog i mötet på Koster men 
även andra skärgårdsbönder. Man började därför med en sammanfattning av vad som hade 
behandlats på Kostermötet. Alla öar har i stort sett samma problem med djurhållning, men ju 
bättre förbindelser med fastlandet desto bättre för brukarna vid slakt, veterinärbesök och 
dylikt.  
 
Ö-märkta skärgårdsprodukter 
 

Vissa delar av skärgården är väldigt igenvuxen. På Möja satsas nu stort på får för att öppna 
upp landskapet igen. Som en följd av detta har det nya slakteriet i Tavastboda på Värmdö 
kommit till. Detta tack vare en stark man som bosatt sig på Möja. Detta slakteri ska saluföra 
köttet från skärgården under märket Ö-märkt och därmed kunna få ut mera betalt för köttet då 
det garanterat kommer från Stockholms skärgård. De var inte intresserade av djur från Vinön 
eller från Mälaröarna. Kunden ska vara säker på att det är skärgårdskött. 
 
Under förmiddagen på Tavastboda informerade även en dansk man om ett danskt ö-samarbete 
”Småöarnas Födevarunätverk” Här har man kommit ganska långt på att marknadsföra sina ö-
produkter. Mer om detta kan man läsa på www.oespecialiteter.dk  
 
 

Slakteriet ligger i Tavastboda strax söder om 
Stavsnäs på Värmdölandet. Det går att nå 
både med bil och båt. Utanför knuten finns 
fina betesmarker att "mellanlanda" i om det 
behövs. Slakteriet kommer att slakta och 
stycka får och nöt. Man kommer också att ha 
viss förädling i form av rökning. I samarbete 
med traktens jaktlag kan styckning av vilt 
ordnas. Planer finns på kurser i kötthantering 
och styckning. 
 
Köttprodukter (där leverantörerna uppfyller 
vissa kvalitetskrav) från slakteriet kommer att 
säljas vidare under varumärket Ö-märkt. 
Möjlighet till återtag av kött för den som har 
egen gårdsbutik. 

 
Slakteriet invigdes av landshövding Mats Hellström den 16 augusti 2006.  
Läs gärna mer på www.o-markt.se  
                 Bernt Widlund 
 

http://www.oespecialiteter.dk/
http://www.o-markt.se/


SKÄRGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 
 

 
 
 

Seminarium och styrelsemöte på Djurönäsets kursgård på  
Värmdö i Stockholms skärgård  10-11 november 2006 

 

 
Första helgen i november var det möte på Djurö. Det var dels ett styrelsemöte i SRF och dels 
Skärgårdsbönders andra möte denna höst. På styrelsemötet brukar det vara Eva Widlund och 
RoseMarie Olsson som åker, men den här gången fick förre SRF-representanten Sune Mohlin 
hoppa in i stället för Rosie. Med på detta möte var representanter från Bohuslän, Ven, Visingsö, 
Småland, Östergötland, Vinön, Stockholm, Gräsö, Hemsö och Luleås skärgård. På seminariet 
deltog skärgårds-bönder från skärgårdsöar, både från kusten och från insjöarna. Inbjudan har gått 
ut till alla skärgårdsbönder med djurhållning, även till vinöbor. 
 
Fritidsbåtutredningen 
 

Ett gemensamt möte började med att regeringens 
ensamutredare för fritidsbåtregister och båtkörkort  

 

OBS: segelbåten! 

Lars Högdahl informerade om sitt arbete. Han menade att 
det är hög tid att ta tag i detta med sjösäkerheten i den 
snabbt ökande fritidsbåttrafiken. Det är problem med 
sjövett, fler båtar, snabba båtar och starkare motorer. Man 
har plottrar, vilket gör att man tittar på en skärm där man 
ser sig själv som en prick på kartan, och inte tittar framåt. 
Högdal ansåg att det behövs ett förarintyg som består av 
en basdel från lägsta ålder 15 år och en högfartsdel med 
lägsta ålder 18 år. Högfartsdelen för båtar som går fortare 
än 25 knop. Förarintyget skall innehålla en teoretisk och 
en praktisk del. Basdelen skall innehålla ett synprov men 
för högfartsdelen skall det även vara ett prov på färgseendet. För äldre personer med mycket 
vana från sjötrafiken skall det räcka med intyg från andra personer. 
På grund av alla stölder av båtar och motorer bör det finnas en båtdatabas, men det skall inte 
vara register och ej underlag för beskattning. De som skulle ha tillgång till denna databas 
skulle vara polisen, larmtjänst och tullen.  En enkel transponder skulle monteras i båtar och 
motorer så att de enkelt kan spåras. Utredningen skall vara klar till 1 mars. 
 
Styrelsemötet 
 

Efter informationen om fritidsbåtutredningen skildes seminariet och styrelsen åt och fjärde 
kvartalets styrelsemöte började. 
 
Bland annat informerades det om att SRF har skickat ett remissvar till Fiskeriverket om 
förslaget om att begränsa ålfisket. SRF anser, efter att ha samtalat med ålfiskare runt kusten 
samt insjöarna, att det är ett dåligt förslag och att en sådan bestämmelse ej skall träda i kraft. 
Hela remissvaret finns på SRF:s hemsida www.skargardarnasriksforbund.se  
 
EU:s mål 2 öarna försvinner och satsningen blir mer på storstäderna istället. För skärgården 
och insjööarna blir det istället Leader+ som de får inrikta sig på. Det kommer att bli 
leaderområden i hela Sverige och förslaget är att leaderområdena fördelar en del av pengarna 
till skärgården. 
 
Ett möte för skärgårdsutvecklare kommer att hållas i Jönköping den 5 december. Det är ett 
möte som Mål 2 öarna har kallat till förut men eftersom Mål 2 öarna kommer att upphöra så 
skall SRF i fortsättningen kalla till dessa möten. 
                    Sune Mohlin 

http://www.skargardarnasriksforbund.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för alla fina presenter och blommor. 
 
 

Samtidigt vill vi tacka för att vi fick vara på värdshuset 
och fira denna dag.  Tusen tack till Julia som hjälpte oss  

med maten och annan service. 
 

Ola och Kerstin 

 
 
 

Grattis Rosie och Martin 
 

till lilla Karl-Erik som föddes  
den 16 november! 

 
önskar vi på redaktionen 



Välkommen vår son  
Karl-Erik  Hugo Hellén 

 

och TACK för alla 
gratulationer och 

uppmuntran vi har fått ! 
 

Vi vill även passa på att 
skicka en julhälsning till 

farmor Anita i stan! 
 

Martin och RoseMarie 
 
 

 
 

 
 
Avslutning av projektet 
 
Nu till nyår avslutas projektet ”Utveckling på Vinön”. Det har blivit några ändringar 
under resans gång, men vi har fått mycket gjort med medel från projektet. 
 
Här följer en kort summering av insatser i projektet: 
 
En broschyr gjordes och trycktes, företagarna sponsrade även tryckningen. 
Mack- och gästhamnsföreningen fick medel till en brygga och lite annat. 
Vinöns egen hemsida har tillverkats www.vinon.se och har varit mycket välbesökt. 
Köket i skolan har rustats så det blev ett godkänt kök. 
Örtboden har fått medel till ett nytt tak. 
Ö-kontoret har fått bättre utrustning så Ö-bladet kan tillverkas. Projektet har också 
tidvis stått för papper. 
Tema-vandringar för barn och ungdomar sattes igång och blev en sådan succé att 
det har blivit ett nytt projekt. 
 
Detta är i stora drag vad projektmedlen har gått till. Det har även gått ut pengar till 
några fler småprojekt. 
 
Jag vill härmed passa på att tacka alla som har varit med och suttit på möten, 
planerat, byggt, skött ekonomin, ringt runt, mejlat, fixat fika och mat och allt annat 
som har gjort det här projektet möjligt.  
 
Tack för mig, hälsar avgående projektledaren  

        RoseMarie Olsson 

http://www.vinon.se/


HJÄLP! DET FUNKAR INTE FÖR SIMON I STAN
  
Finns det någon kattvän på Vinön som 
kan tänka sig att ta hand om min jättefina 
katt Simon. Vi bor i stan men Simon som 
är van att ströva omkring fritt ute passar 
inte in där. Vi har fått stora problem och 
måste snabbt lösa det. 
  
Simon 3 1/2 år, är en kastrerad och id-
märkt hankatt. Kelig och snäll, van vid 
både hundar och småbarn. Väldigt social 
och har ett stabilt psyke. Han kräver inte 
mycket bara någonstans att sova, mat, 
kärlek och att bli behandlad med respekt. 

Han passar där det finns mycket människor. Han utgår ifrån att alla älskar honom.
  
Kan du tänka dig att hjälpa mig med Simon, ring 019-189105 eller 0739-810204. 
 
Maj Hedin 
 
   ======================================================================== 

Studiecirkeln ”Vinön Förr” gör juluppehåll och återkommer i januari.  

Alla intresserade är välkomna, även om man inte har varit med tidigare. 

======================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 

 

Södra byns byalag 

kallas till möte i Vinöns skola 

6 januari 2007  kl 17.00 

 
 

FÄRJAN GÅR SÖNDAGSTURER PÅ JUL- OCH NYÅRSAFTON 
 

OAVSETT VAD SOM STÅR I TURLISTAN! 
 

Juldagen går färjan 6.20 från Vinön till Julottan som börjar 7.00 i Lännäs kyrka. 
 

Hälsar Roger Nord, färjledschef 



Vinöns Missionsförsamling 
arrangerar 

 

jubileums- och avslutningsfest  
i Missionshuset Annandag Jul 

kl 15.00. 
 

Medverkan av distriktsföreståndare Roland Brage  
och sångare från Lännäs/Kilsmo. 

 
Kollekt till Lännäs frikyrkas ungdomsverksamhet. 
Historiska tillbakablickar och information om framtiden. 

Servering! 
 

Välkomna! 
 

 
Hampetorps skolas framtid utreds. 
 
Östernärkes kommundel måste spara pengar 
(ungefär 2 miljoner kronor).  
En utredning pågår om framtiden för 
Hampetorps och Kilsmos skolor. Det handlar 
om att utreda möjligheterna att göra om 
skolorna till F-2 eller F-3, dvs. 6-8-åringar 
eller 6-9-åringar. Äldre barn skulle då bussas 
till Odensbacken i stället.  
 
I dagsläget är det inte så många barn i skolan i Hampetorp, men 
det är överfullt på dagis (en del barn går till exempel i Asker), och 
redan nästa år ökar antalet elever i skolan. 
 
Det är ett föräldramöte om detta på skolan i Hampetorp den 6 dec. 
kl. 19. Även föräldrar till blivande skolbarn är välkomna! 
                                                                                                  /Åsa 



 
Hem till jul 

 

På Vinön sommaren 1953 tog vår mamma Ebbas Amerikaplaner form; hon 
skulle tillbringa hösten där borta, hälsa på sina tre syskon Sonia, Fritz och 
Thure i Chicago, Pappas broder Karl Simon i New York och sedan vara 
hemma igen till jul. 
 

Oh, det var mycket att ordna; anställa en hushållerska för att sköta om 
oss, öva in sin sångrepertoar för framträdanden bland Chicagos svenskar – 
och inte minst, sy upp folkdräkten.  
 

Det var åtskilliga timmar vi satt med kaffebrickan utanför stugan den 
sommaren. Storasyster, som skulle ta studenten nästa vår, samspråkade på 
engelska medan Ebba broderade på sin dräkt. 
Jag hade föreslagit en Närkesdräkt men det var inget snack, ej heller om 
huvudbonaden. Ebba valde bort tanthuckle och satte på sig 
ungflicksdiadem sina 45 år till trots. 
 

Ebba hade tillbringat sina tonår i Nässjö och kände sig småländsk. Familjen 
Wahlin hade sålt gården Intorp i Västergötland och levde på räntorna 
några år medan morfar Amandus gick i maskinlära i textilstaden Borås. Han 
planerade att starta en trikåfabrik i Nässjö. Den skulle drivas som 
kommanditbolag tillsammans med hustrun Blenda och sonen Gustaf.  
 

Alltså skulle Ebba ha en Smålandsdräkt, den vackraste och mest påkostade 
var gällde färger och broderier! Hon valde Värendsdräkten med kjol och liv 
i rött kläde, förkläde i blått och rikt broderad linneblus. Därtill 
silverkedja, silverknappar och halssmycke. (Den vackra dräkten har 
stannat i familjen och används av min yngre syster vid högtidliga tillfällen. 
Kanske blir det hennes barnbarn, Ebba Linnea född 2004, min mammas 
namne, som kommer att ärva den.) 
 

Ebba beställde material till hela utstyrseln från hemslöjden. Paketet med 
mönster, tyger och garn damp ner en dag för avhämtning på Vinöns 
postkontor och jag fick cykla till posten i huset Rosenborg strax nedanför 
kvarnen i södra byn.  
 

Så ankom det också på mig att cykla och lägga på lådan de tunna 
aerogrambreven till släkten i Chicago, särskilt många till Moster Sonia, 
Ebbas äldre syster, gift med den svenske ingenjören Allan. Hos dem skulle 
Ebba bo merparten av vistelsen.  
Sonia var aktiv inom Chicagos stora svenskkoloni och nu skulle hennes 
sångarsyster från Sverige komma på besök! Det var dags för 
jubileumsfester eftersom många unga svenskar hade kommit under de  



första årtiondena av förra seklet. Det skulle firas 25-årsjubileum i en 
svensk församling och Svenska Ingenjörsklubben i Chicago, grundad 1908, 
förberedde sitt 45-årsjubileum, etc etc! En svensk sångerska i folkdräkt 
passade precis in i bilden. 
 

Sonias brev kom i långsmala kuvert med röd-blå-vit kantbård. Det gröna 
frimärket visade president Lincolns bild. Breven hamnade i postlådan på 
disken i Karl Gerhards affär i norra byn. Sonia skrev till ”Mrs E. Blomé, 
Närkes Vinö, Sweden” om de sångengagemang hon redan grejat och att hon 
sett till så att tidningen Svensk-Amerikanska Tribunen var informerad om 
det stundande besöket. Hon skrev också om alla svenska vänner från förr 
de skulle träffa, svenska damklubbar att besöka, luncherna på 
golfrestauranger och i varuhusen. 
 

Sonia själv hade varit hemma i Sverige och hälsat på många gånger liksom 
storebror Fritz – numera kallad Fred. De senaste besöken hade haft att 
göra med USA:s truppnärvaro i Tyskland: Sonias dotter Sonia Mae hade 
just gift sig med Roy, av tyskamerikansk härkomst, och det unga paret, 
stationerat i Stuttgart, kom till Örebro. Det var hos oss på Vinön som 
släkten sammanstrålade. Ebba bjöd på gösmiddag och färska jordgubbar. 
Sommaren därpå kom Fred med sin amerikanska fru Louis och äldsta 
dottern Hope som var förlovad med Charles. Deras bröllop var planerat i 
Nässjö gamla kyrka med bl a solosång av Ebba från läktaren. Kyrkans 
kantor gillade inte alls att brudparet ville ha musikalmelodier vid 
ceremonin. Men Ebba sjöng! 
 

Hon själv ansåg att ”Chuck”, som kommit upp från Tyskland, var väl avspänd 
och ”amerikansk”; han tuggade tuggummi och reste sig inte ur stolen när 
han presenterades för henne. Och tänk, amerikanarna, som vi nu kallade 
dem, upplevde sommaren som kall. Moster Louis gick i kofta och kappa till 
stranden och ville inte bada som vi andra, ändå var det mitten av juli!  De 
var numera vana vid  mellanvästerns torra  och heta inlandsklimat, trots 
Chicagos läge vid en av de fyra stora sjöarna, Lake Michigan. 
 

Och våra amerikanska kusiner kunde inte tala svenska! Inte gick det så bra 
att förstå dem heller, de talade inte skolengelska precis. Jag minns när 
kusin Hope sade att hon behövde ”gå till badrummet” och storasyster kom 
ilande med handfat, vatten, tvål och handduk – när Hope bara använt den 
vanliga omskrivningen för att säga att hon behövde gå på dass… 
 
Efter alla Sverigebesöken ville släkten bjuda tillbaks. Nu skulle det 
äntligen bli av! Ebba var på väg. Repertoaren var klar för Amerika: Ebba 
valde operapärlor ur Carmen och Simson och Delila som passade hennes 
mezzo-läge, hon lade in kyrkomusik, t ex Fader Vår på engelska, 23:e 
 



psalmen, adventspsalmer, sånger av Sibelius, Grieg och Stenhammar, 
folkvisor, Smålandsången – och Du Gamla Du fria. Vi hade ett inhyrt piano i 
Vinöhuset och ur de öppna fönstren hördes Ebba sjunga till eget 
ackompanjemang: ”Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja. Känner du 
hemmet från barndomens år? Näckrosor gunga på skogssjöars bölja. 
Taltrasten sjunger i jublande vår. Småland är namnet på landet, det 
kära…..” Närkessången ”De blåa bergen dra sin ring kring dina slätter vida” 
kom med bland numren liksom emigrantvisan Barndomshemmet: ”Där som 
sädesfälten böja sig för vinden…”.  

Avresedagen närmade sig, den 28 augusti. 
Pappa, storasyster och jag vinkade av Ebba 
från terrassen på Bromma flygplats. På 
första sidan i den lilla röda dagboken skriver 
Ebba hur planet lyfter kl 17 och hur hon 
kikar ut: ”Jag hoppas snart få syn på Vinön 
som vi enligt uppgift skall fara över. Men 
molnen kommer som en vit mjölkvälling 
böljande mot oss.” Sikten klarnade och ” 
17.40 far vi över Örebro – Vinön tycks vara 
för litet för att synas. Örebro ser ut som 
några små byggklossar utkastade i en spridd 
hög vid Hjälmaren”. 
 

Att korsa Atlanten må ha tagit veckor till sjöss för de första 
emigranterna. Att flyga idag tar inte många timmar, men år 1953 slukade 
överfarten nära 23 timmar. Propellerplanet landade först i Oslo. Nästa 
uppehåll var Prestwick söder om Glasgow i Skottland, sedan ett uppehåll på 
Newfoundland vid Kanadas ostkust innan planet  slutligen gick ner i New 
York, kl 15.40 enligt Ebbas klocka – kl 10.40 lokal tid. Där mötte släkten. 
Man hade hyrt en stuga för en vecka vid stranden på Long Island och 
välkomstfesten kunde börja. Men för Ebba innebar dock det första mötet 
med Amerika en serie kulturkrockar. Dagboken berättar om 45 graders 
hetta (110 grader Fahrenheit). Middagen intas kl 22 och på tallriken ligger 
en köttskiva som i Sverige skulle ha räckt till fyra personer. Man dricker 
cocktails och coca-cola. Folk röker. Promenader har ingen hört talas om, 
alla åker bil, hur kort sträcka som än skall tillryggaläggas. Ebba väcker 
uppseende när hon absolut måste sträcka på benen och svåger Allan 
eskorterar henne till fots ett varv runt kvarteret. Så är det språket; de 
äldre i släkten talar svenska, men alla andra! Huvudet surrar av att lyssna 
och att själv göra sig förstådd på engelska. Efter mottagandet följde en 
efter svenska förhållanden lång bilresa till Chicago. Resan tog dagar och 
man övernattade på motell längs vägen. 
 



 

Sonias familj bodde i förorten Elmhurst och man tog tåget in till stan. 
Systrarna gick i affärer och Ebba köpte förtjust strumpor och blusar i 
nylon.  Inte visste hon då att de nya konstfibrerna inom några år skulle slå 
ut hennes broder Gustafs trikåtillverkning i Nässjö.  
 

Hon besökte brodern Fred i hans flotta villa i förorten St. Charles. Fred 
var ingenjör med eget framgångsrikt företag. Under krigsåren hade han 
kontrakt med försvaret och tillverkade sprutmunstycken. Liksom sin far 
Amandus hade han gått i maskinlära och konstruerade själv den utrustning 
företaget krävde.  
 

Mammas broder Thure var av en annan håg, han har blivit katolik, troligen i 
samband med giftermålet till en spanjorska. En tid fiskade han på 
västkusten som delägare i en trålare. Nu var han ensamstående. Vi hörde 
senare att han flyttat till Hawaii mitt ute i Stilla Oceanen och tillbringat 
sina sista år som vaktmästare i ett kapell på stranden.  
 

Så var det mötet med Pappa Davids broder Karl Simon. Han hade gått i 
familjens fotspår i det nya landet, var trädgårdsmästare. Efter att i år ha 
skött parken kring diamantmagnaten Harry Winstons egendom förestod 
han nu trädgården vid en välrenommerad restaurang i New York, ”The 
Candle-Light Gardens”, hans svenska fru Anna-Lisa ansvarade för 
restaurangens orkidéväxthus. 
 Där slapp i alla fall Ebba äta svenskt smörgåsbord! 
 Svensk-amerikanerna hon träffade bjöd nämligen gärna ut på svenska 
restauranger. Många av den förra generationens svenska hembiträden, de 
duktiga ”Sweedies”, startade så småningom egna rörelser; tvätterier, 
butiker, kaféer och matställen. Kanske var det nu de med söner och 
döttrar som drev Restaurang Stockholm, Restaurang Kungsholm, 
Restaurang Svitiod etc. utspridda över Chicago med omnejd. Eller så 
förestod de köken på svenska klubbar och ålderdomshem.  
 

Vi hade minsann fått vår egen ”Sweedie” medan Ebba var i Amerikat! Hon 
hette Clara Andersson, kom från Kräcklinge nära Kumla där hennes familj 
drev lanthandel. Clara var kring de 25 och spred glädje med bullbak och 
härlig husmanskost. Hon struntade helst i råkostsallader och andra 
nymodigheter. En dag gjorde hon dock ett försök; det blev en sallad på 
finstrimlad vitkål och russin, dränkt i lingonsylt. 
 

Vart Ebba än kom blev hon ombedd att sjunga.  Sonia ordnade en trevlig 
svensk pianist, Ella Furholmen, som ackompanjerade. Det blev 
framträdanden i kyrkor, vid svenskklubbarnas jubileer, på skolor och vid 
privata fester. Ebba gav hela konserter, skrev autografer, blev 
applåderad, omskriven i svenskpressen och uppskattad som aldrig förr.  



I tre månader var hon i och ur sina sångarkostymer: svart sammet, svart 
spets, folkdräkten och kyrkokörernas fotsida kåpor med vita kragar. 
Måndag 14 september: ”Åh, vad roligt.” 
 

 Men det kunde bli för mycket. Torsdag 15 oktober: ”Party här i kväll. 23 
personer. High-ball, sång, kaffe, tårta, karameller och salta mandlar. Jag 
var tvungen att ta på min dräkt och sjunga vidare. Gästerna hade trevligt. 
Gick halv tolv. Omöjligt sova. Sömnpiller”. 
 

En musikagent ville diskutera engagemang för kyrkokonserter kommande 
säsonger och Ebba skriver i sin dagbok att hon funderade på att planera en 
ny turné i Amerika men att hon inget lovat.  
Hon längtade efter oss och vi längtade efter henne. Att bara brevväxla 
räckte inte. I slutändan valde hon att hellre se fram emot en lugn nästa 
sommar med familjen på Vinön omgiven av ljumma vindar från sjön. Med 
det beslutet satte hon sig på planet hem. ”David möter på Bromma, slank, 
ny överrock och många kramar för mig.  Dagen efter hem till mina älskade 
ungar. Välkomstmiddag.” 
 

Och där, med våran ”Sweedie” Clara 
hade vi förberett oss med glögg, russin 
och mandel, pepparkakor, och tända 
adventsljus. Clara och vi flickor hade 
lagat julmat. Snön hade börjat falla 
utanför fönstret. I arbetsuppdelningen 
hade kaffeserveringen efter middagen 
kommit på min lott. Men allt var så 
spännande och jag hade kokt och klarat 
kaffet i ”vissel-johannan” långt innan 
Mamma och Pappa ens kommit innanför 
dörren.   
 
Så slutar Ebbas dagbok från Amerikavistelsen 1953: 
 
”Prat i timmar och utdelning av presenter. Lilla Julafton! ” 

 
Text: Gunilla Blomé 
Akvareller: Rachel Goff 



VINÖNS JULMARKNAD 
 

TREDJE ADVENT  
 

KL 13.00 – 17.00 
 

 
 

Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad 
söndagen den 17 december i och utanför gamla skolhuset. 

 
• Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft och inläggningar 

• Vinöbagarn är på plats med marsipan, saffransbröd och vörtlimpor 

• Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper 

• Hantverkare av olika slag  
• Kaffe, glögg och pepparkakor 

• Julkort med julhälsning från Vinön 

• Böcker   
Boken om Hjälmaren   som var ny förra julen 
Vinön - en resa   Bo Eks bok om Vinön  
Kaptenens ord är lag   av Åke Norén   
Tjugo år på Vinön   av Carl Blom 
Vinöns själ   av Carl Blom    
Hänt och Tänkt   av Carl Blom 

 

Julmarknaden i skolan arrangeras nu för åttonde året och det har blivit 
en uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet. 
Det är trevligt att träffas en stund, drick kaffe och sitta och prata. En och 
annan julklapp kan det kanske bli samt lite annat gott till julbordet. 

 

VÄLKOMNA! 
hälsar 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 



 
INLAGD SILL (GRUNDRECEPT) 
3 burkar urvattnad inläggningssill à 420 g 
1 rödlök 
Lag 
3 dl vatten 
2 dl strösocker 
2 dl ättiksprit, 12 % 
2 msk grovkrossade kryddpepparkorn 
4 lagerblad 
 

Gör så här 
Koka upp vatten, socker och ättiksprit tills 
sockret löst sig. Låt kallna. 
Skölj sillfiléerna och låt dem rinna av. Lägg 
dem i en skål eller burk. 
Skala och skiva löken tunt. Lägg löken på 
sillen. Rör ner kryddpeppar och lagerblad i 
lagen. Häll den över sillen och täck över. Låt 
stå kallt 2 dygn innan vidare smaksättning. 
 
TOMTEFARS FAVORITSILL 
Skär 3 inlagda sillfiléer (från receptet 
ovan) i 1 cm breda bitar. Lägg dem i en skål. 
Skala och skiva 1 rödlök och lägg över. Strö 
över 5 kryddpepparkorn och 2 tsk gula 
senapskorn. Häll över 1/3 av ättikslagen 
från grundreceptet. Låt stå kallt några 
timmar eller över natten. 
 
VODKA- & LIMESILL 
Skär 3 inlagda sillfiléer i 1 cm breda bitar 
och lägg dem i en skål. Blanda ner 1 tsk 
riven färsk ingefära och rivet skal och 
saft från 1 lime i 2 dl crème fraiche. 
Tillsätt 2 msk vodka (kan uteslutas). Häll 
såsen över sillbitarna och blanda. Täck över 
skålen och låt stå kallt över natten. 
 
SHERRYSILL 
Skär 3 inlagda sillfiléer i 1 cm breda bitar 
och lägg dem i en skål. Mät upp 1/3 av 
ättikslagen från grundreceptet och blanda 
med 2 msk sherry och 2 msk chilisås. Häll 
lagen över sillbitarna. Täck över och låt stå 
kallt över natten. 
 
RULLES RÖDBETSSILL 
Låt 1 burk matjesill à 400 g rinna av. Skär 
filèerna i 1 cm breda bitar. Skala och 
finhacka 1 liten gul lök och 3 inlagda  
rödbetor och blanda med 2 msk  

 

Månadens recept består av några sillinläggningar, en annorlunda 
sallad samt en lätt dessert efter den goda julmaten. 

 
bostongurka och ½ dl crème fraiche. 
Smaka av med salt och peppar. Vänd ner 
sillen. 
 
JULSALLAD         till 10 personer 
1 paket fryst brysselkål (250 g) eller 
motsvarande mängd färsk 
200 g rotselleri, 400 g morötter, 2 saftiga 
äpplen, 1 röd paprika, 1 hel gurka samt 
1 ½ l strimlad isbergssallad 
Salladssås 
1 tsk fransk senap + 2 msk svensk senap 
1 msk vinäger 
1 dl olja 
1 krm salt, 1 krm svartpeppar 
3 dl gräddfil 
 

Gör så här 
Tina brysselkålen och halvera dem. (Färsk 
kål kokas först en kort stund och låt kallna.) 
Skala och skär rotselleri i tärningar. Koka 5 
min i lättsaltat vatten. Häll av och låt kallna. 
Skala och skär morötter i tändstickssmala 
strimlor. Skala, kärna ur och skär äpplen i 
små tärningar. Skär också urkärnad paprika i 
små tärningar. Skär gurkan i smala stavar 
och strimla salladen. 
Lägg salladen på ett vackert fat så att den 
täcker. Lägg övriga ingredienser i en stor 
skål och blanda om. 
Sås: Blanda senapssorter med vinäger. 
Droppa ner oljan och rör hela tiden så att 
såsen inte går isär. Krydda med salt och 
peppar. Vänd ner gräddfilen. 
Häll såsen över de skurna grönsakerna och 
blanda väl. Häll upp salladen i pyramidform 
på isbergsbädden. Servera på julbordet eller 
enbart till skinkan.  
 
APELSINDESSERT 
4 port 
Koka en sockerlag av 2 dl vatten och 1/2-
3/4 dl socker. Låt svalna. Häll i en skvätt 
konjak eller whisky. Skala 4 saftiga 
apelsiner med kniv så att allt det vita följer 
med. Skär i tunna skivor. Lägg i en skål och 
häll över den smaksatta sockerlagen. Låt stå 
kallt några timmar. Servera med lite glass 
eller lättvispad grädde samt grovhackad 
blockchoklad eller hackade nötter. 



 
Chokladtryffel med smak av saffran och chili   ca 25 st 
 
Ingredienser: 
½ chili 
1 g saffran 
1 ½ dl vispgrädde 
1 tsk honung 
1 msk råsocker 
200 g mörk choklad (70%) 
25 g smör 
½ dl kakao 
 
Tillagning:   
1. Hacka chilin grovt, använd även kärnorna. Koka upp grädde med chili, saffran, honung och 
råsocker. Ta från värmen och låt dra ca 10 minuter.  
2. Hacka chokladen i småbitar. Koka upp grädden igen, sila och häll över chokladen. Tillsätt 
smöret, blanda väl medan chokladen smälter. Mixa eventuellt chokladmassan med en 
stavmixer för att få en slät och blank massa. Låt svalna i kylskåp.  
3. Rulla kulor med handflatorna (använd gärna latexhandskar) eller använd ett kuljärn. Eller 
spritsa chokladmassan i fina iskubsformer av gummi.  
4. Vänd tryfflarna i kakao eller florsocker och sätt tillbaka i kylen.  
Det är även fint att doppa tryfflarna i smält choklad. Beräkna ca 200 gram choklad av bra 
kvalitet, smält chokladen över vattenbad eller i mikrovågsugn på låg effekt. 
 
 
Marsipannougathjärtan   ca 30 stycken 
 
Ingredienser: 
200 g mandel 
200 g florsocker 
200 g nougat 
choklad, ljus/mörk 
kakpynt 
 
Tillagning:  
1. Skålla, skala och mal mandeln. Arbeta samman mandel och florsocker. 
2. Kavla ut marsipanen mellan plastfilm eller papper till en 3-4 mm tjock platta. Gör detsamma 
med nougaten och lägg den ovanpå ena halvan av marsipanen. Täck med andra halvan och 
tryck till. 
3. Tag ut små hjärtan med hjälp av form eller skär ut efter mall. Smält chokladen över 
vattenbad eller i mikro och doppa varje hjärta. Garnera med kakpynt. 
 
Annas lättare gjutjärnspannekola 
 
Ingredienser: 
3 dl vaniljvisp, 12% 
3dl socker 
1 dl sirap 
3 msk kakao 
 
Tillagning:  
1. Lägg bakplåtspapper i en form eller ställ upp knäckformar på ett fat. Pensla eventuellt 
papperet med lite flytande margarin. 
2. Rör i hop vaniljvisp 12%, socker, sirap och kakao i en gryta av gjutjärn. 
3. Koka upp och använd en hushållstermometer. Koka under lock tills termometern visar ca 
120 grader eller tills smeten håller kulprovet. Men det kan ta längre tid än så om grytan är 
liten. 
45. Häll kolasmeten i knäckformarna eller på smörpapper. Klipp bitar eller ta ut figurer med 
små formar från den halvt svalnade smeten och slå in dem i smörpappersbitar. Dekorera gärna 
med ett litet klistermärke. 



   
Julhälsningar 

2006 

 
God Jul o Gott Nytt År     

 

              tillönskas Er alla 
 
 
 

                 Mariann o Sten 
                                 

 
    En riktigt god jul  
    önskar jag dig Elsa 
    på Solgården 
   
    Yvonne 
                    

 
 God Jul och Gott Nytt År 
 önskas släkt och vänner, 
 hemtjänst och till alla som 
 arbetar för Vinöns Kultur- och 
 hembygdsförening 
 

 Greta 
 

 
 

 
 

SSRS Hjälmaren  
 

önskar alla 
 

God Jul och Gott Nytt År 
 

 
 

En riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År 

 

tillönskas alla på Vinön  
 

av familjen Löfsäter 
 

 
Berit och Göte Nyström

önskar vinöborna 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
och tackar för det gångna året

 
Deltagarna i studiecirkeln 

”Vinön förr” önskar  
vår kunniga cirkelledare  

 

Eva Svensson med familj  
 

en God Jul och ett Gott Nytt År 
 

genom Yvonne 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

Therese, Johan, Freja och Jorunn
på Åland 

 

 
önskar Sven-Åke, Yvonne, 

Andreas och Veronica! 
 

 



 

v. 48

v. 50

v. 51

v. 52

v. 49

 

1 fredag   

2 lördag 
 

14.30 
 

13.00  18.30 
 

 

Studiecirkeln Vinön förr  
Julbord på Värdshuset   13.00 och 18.30 

3 söndag 
Första advent 

 

13.00 
16 – 17 

 

 

Julbord på Värdshuset  
Biblioteket öppet 
 

4 måndag  
 

 
5 tisdag 

 

18.30 
 

Brandövning första tisdagen i månaden 

6 onsdag 

 

 
13.00 
19.00 

 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING 
Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan – grötlunch 
Tjejträff  - julpyssel                                      

7 torsdag 
 

19.00 
 

Beställ bröd!

8 fredag 
 

 Sophämtning  

9 lördag 13.00  18.30 Julbord på Värdshuset   13.00 och 18.30 

10 söndag 
Andra advent 

 

13.00 
16 – 17 

 

 

Julbord på Värdshuset  
Biblioteket öppet                                                                               Nobeldagen
 

11 måndag 
 

 
 

 
12 tisdag  
13 onsdag 19.00 

 

Tjejträff  –  Julavslutning, glögg, pyssel, Vinöns bästa Lucia  
14 torsdag   

Beställ bröd!

15 fredag   
16 lördag 13.00  18.30 Julbord på Värdshuset   13.00 och 18.30 

17 söndag 
Tredje advent 

 

13.00 
13 – 17 
16 – 17 

 

 

Julbord på Värdshuset  
Julmarknad i Vinöns skola 
Biblioteket öppet  
 

18 måndag   

19 tisdag   

20 onsdag   
 

21 torsdag  
 

Beställ bröd!

22 fredag  
 

Sophämtning         Vintersolståndet

23 lördag  Drottningens födelsedag

24 
söndag 
Julafton 
Fjärde advent 

  

25 måndag 
Juldagen 7.00 

 

Julotta i Lännäs kyrka   Extra färja från Vinön 6.20 ! 

26 tisdag 
Annandag  jul 

 

15.00 
 

Jubileums- och avslutningsfest i Missionshuset 

27 onsdag  Lämna in bidrag till Ö-bladets januari-nummer!

28 torsdag   

29 fredag   

30 lördag 
Nyårsafton 

 

10.30 Nyårsbön i Missionshuset  Mikael Schmidt, Svenska kyrkan, kyrkkaffe       Q 
31 söndag 

Nyårsdagen 
16 – 17 Biblioteket stängt  

Gott Nytt År   2007 

 

  december  2006 


