


 
 
Några ord från redaktionen… 
 
Nu börjar det lugna ner sig lite på turistfronten och man kan pusta ut lite efter 
sommaren och njuta av den höga klara luft som september brukar erbjuda. 
Sommaren på Vinön har inte varit så dålig som rapporter från övriga Sverige 
säger. Det märks att vi bor på en ö. Vi har inte haft särskilt mycket regn men 
det har varit kallare än vanligt så så många sköna kvällar att sitta ute och njuta 
av livets goda har det inte varit. Sommaren är ju rent officiellt slut i och med 
att vi har klarat av lyskvällen. 
 
Månaden som kommer erbjuder 
inte så många aktiviteter vilket man 
märker när man läser ett ganska 
tomt kalendarium på sista sidan. 
Däremot fortgår arbetet med fiske, 
kräftfiske, fårskötsel, skörd samt 
annat arbete av olika slag. 
 
Det har kommit en förfrågan till 
redaktionen om det finns igelkottar 
på Vinön. Visst finns det sådana. 
Här vid sidan har Eva Widlund 
fångat en av dem på bild. 
 
 
Christina Johnsson och Eva Widlund har tagit bilderna till Ö-bladet denna 
månad. Sammanställt Ö-bladet denna gång har Åsa Ödman och Christina 
Johnsson. 
 
 
Trevlig läsning önskar redaktionen! 

 
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 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
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Elisabeth Behr,  

zon och massageterapeut,  

kommer till Vinön  

onsdag 3 oktober.  
 
Boka tid på  
tel  070 - 399 58 08 
tel.tid  8.00 - 9.00 
 

 
___________________________ 

 
 
KONFERENSER  
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers,  

även fika och mat på möten och privata 

tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, 

begravningar.  

 
Bokning och förfrågningar:    
 
Yvonne Karlsson    tel 019 - 44 80 57,  

            073 - 928 04 05 

Veronika Persson   tel 070 -  743 82 45   

 
 

 
 
 

ÖPPET 08-17 
 

LÖRDAG - SÖNDAG  1 – 2/9 
 

FR O M 3/9 ÄR BUTIKEN STÄNGD 
FÖR SÄSONGEN 

 
Fredagsbakning 7 september och som 

vanligt beställer Du senast torsdag. 
Meddelar per telefon ev höstsemester. 

 
Tel 019-44 81 60 
070-239 02 11 

 
Sten Karlsson 

 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
Det finns snittblommor och lite 

höstplantor samt fräscha grönsaker, 
vinöpotatis och rödbetor samt lite 

annat smått och gott. 
 

Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla 
men är hemma igen sen eftermiddag.  

 
 

För dagsaktuell 
information eller 
önskemål ring 

 
 

Välkomna hit och titta  
om något passar! 

 
Mona Blixt 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 



Med anledning av Eva Widlunds bild på första sidan skriver Lena Magnusson…… 
 
 

Tack för ett härligt sommarlov! 
 

Mimmi och Goliat, Uppströms två norska 
fjordhästar har haft ett härligt sommarlov 
hos Ove och Bo Persson och Eva och 
Bernt Widlund. 
 
Goliat är Ingrids häst. Hon var medryttare 
till hans mamma och sparade ihop till 
honom alldeles på egen hand. Sista 
dagen på ridlägret föddes han! Goliat är 
två år och ska börja köras in för att sedan 
ridas.  
 
Mimmi är Lenas häst. Hon är fyra år och 
inköpt av Ingrids första ridlärare som 
började lära Ingrid rida när hon var 2½ år. 
 
Fjordhästarna är allround och tävlas i 
dressyr, hoppning, brukskörning och olika 
typer av körning. 
 
 
 
Några fakta om fjordhästar….. 
 
Historia: 
Fjordhästen, eller Vestlandhästen, som den också kallas, är en väldigt gammal ras. 
Ursprungligen kommer den från Norge, Vestlandet, "de stora fjordarnas land". Hästen kan 
spåras ända tillbaka till Vikingatiden, och rasen har lyckats behålla en del urgamla 
kännetecken, till exempel den blacka färgen.  
Rasen härstammar från de hästar som kom till Norden när istiden dragit sig tillbaka, och har i 
hög grad lyckats stå emot försök att korsa in främmande blod.  
Fjordingen har sitt ursprung hos prezewlaskihästen som har gett den sin primitiva kraft och 
styrka. 
 
Utseende: 
Fjordhästen mäter ca 135-145cm i mankhöjd, men det finns ingen övre gräns. 
Vanligaste färgen är ljusbrunblack, med blandad ljus och mörk svans och man. 
Manen är klippt ståndman.  
Den är robust, med grov hals, och står på gränsen mellan varm- och kallblod. 
Svansen på fjordingen är tjock och kraftig och ibland lågt ansatt, den har mycket starka 
hasleder, en kraftfull rundad kropp med korta raka ben, den har bra torra leder, tendens till 
stor ganasch, låg manke, en kraftig bog som är mer stupande än liggande och huvudet har 
små pigga ponnyöron. 
 
Avel: 
För att fjordhästen ska vara godkänd i avel så måste den genomfört godkänt bruksprov där 
det ingår ett dressyr moment, draglagsprov och ett skritt prov då hästen skrittar en kilometer 
under tidtagning då kontroll av att gångarten håll och registrering av steg på 100 meter. 



VINTERTURLISTA 
 

Från och med 1 september gäller den nya turlistan.  
Observera stora förändringar när det gäller kallelseturerna. 

 
Läs turlistan noggrant!!! 

 Christina Johnsson 
 

 
 

 

Ljuskväll med PartyLite 
 

Demonstration av PartyLite-produkter   
lördag 22 september kl 14.00 hos Maud Larsson 
 
Först visas olika doftljus och ljusbehållare.  

               Sedan bjuder jag på fika till dem som har anmält sig. 
 
                Anmälan senast 18 september på 44 80 66 
 

Välkomna! 
 

 
 

TJEJTRÄFFARNA  
 

Vi startar tjejträffarna onsdag 26 september klockan 19.00. 
 
Viola Hjälmarö kommer hit och lär oss göra luffarslöjd.        
 
Tag med dig de plattänger du har, helst 
så smala som möjligt. Har du järntråd, 
1,75 mm, samt najtråd tar du med det 
också. 
 
Christina ordnar med någon förtäring. 

 
 

Tjejgruppen / Christina Johnsson 
 
 

 
ETT STORT TACK 

 
till alla er som hjälpte till så att vi nu kan ströva på 

vandringsleden igen. 



Tidningsutbärningen på Vinön … 
 
har ju genomgått vissa förändringar efter sommaren. 
 
Jag ringde till Stellan Svensson, personalansvarig för distributionen på NA för att få veta lite 
mer. 
 
När förra tidningsbudet sade upp sig fanns det en diskussion på NA om hur distributionen 
fortsatt skulle ske. Stellan ansåg att det var bra goodwill att fortsätta dela ut tidningen på 
morgonen, och visste inte att det fanns intresserad tidningsutbärare på Vinön. Därför lades 
arbetsscheman om och Vinön lades in i en billinje som utgår från Odensbacken. Det är nu ett 
tidningsbud söndag till torsdag, och ett annat fredag-lördag. De åker som tidigare med första 
färjan. 

Det här ska ses som en långsiktig lösning och Stellan kunde inte 
i dagsläget se någon förändring (läs att det för åtminstone några 
år blir tidningsbud och inte posten som kör).  
 
Stellan ville framföra att en förändring som sker jämfört med 
förra vintern är att lördagstidningen kommer något senare, men 
det beror ju på att 5.40-turen är flyttad till fredag kväll istället, 
och den förändringen ligger ju utanför NAs påverkan. 
 
Man kan alltså sammanfatta att det är tråkigt att ett (del-) 

arbetstillfälle försvunnit från ön, men att det är bra att veta att det 
åtminstone ses som en långsiktig lösning på utbärningen. Det vore ju sämre om utbärningen 
flyttades till posten, åtminstone om det inte innebar att posten började köra första färjan 
istället.  

Åsa Ödman 
 
 
 

 
 
Ett par recept nådde redaktionen från Australien via Therese Allard. Här kommer ett av dem. 
 
 
Wedges eller klyftpotatis  
 

som man doppar i en jättegod marinad och sedan in i ugnen, blir supergott. 
  
8 st tvättade potatisar delas i klyftor 
  
Marinad 
1-2 tsk salt 
1-2 tsk vitlökspulver eller 2 pressade vitlöksklyftor 
1-2 tsk paprikapulver 
1-2 msk kallpressad olivolja 
2 tsk rosmarin 
 
Rör ihop allt och doppa potatisen. In i ugnen på 180 grader i en tim, ev längre. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vad är det som händer i  
trädgården hos Lundholms?  
undrar de förbipasserande ute på vägen. 

 
Jo det är ju årets sommarbröllop! 
 
Lördagen den 11 augusti, en av sommarens 
varmaste dagar, samlas en massa finklädda 
människor på norra Vinön för att övervara vigseln 
mellan Cecilia Lundholm och Mårten Wallberg. 
 

Bättre bröllopsväder kunde de inte önska sig.  
 
Redaktionen ber att få gratulera! 
genom Eva Widlund, som också var fotograf 
 

 
 
 

Distributionen av Ö-bladet 
 

Som alla vet har vi nya tidningsutdelare på Vinön. Tidigare har vi 
fått hjälp av Ingemar, Emelia och Therese som delat ut Ö-bladet i 
samband med övrig tidningsutdelning.  
 
Redaktionen tackar dem så hjärtligt för deras insats under åren. 
 
Från och med denna månad har Sune Mohlin åtagit sig att dela ut 
Ö-bladet. För alla som vill ha den i sin brevlåda är det viktigt att ha 
namn på brevlådan så att Sune ska veta vilka brevlådor han ska 
lägga dem i.  
 
För sommargäster som vill ha tidningen till bostaden under vinterhalvåret gäller som 
tidigare att man lämnar in frankerat kuvert med namn och adress till Vinöns skola. 
De sommargäster som vill ha den i sin brevlåda på Vinön meddelar Sune Mohlin på 
tel 44 80 87. 
 

Redaktionen / Christina Johnsson 



Konst & Hantverk i Vinöns gamla skola, turistinformation m.m. 
 
Det var lite allt möjligt som våra duktiga 
sommarjobbare fick ta hand om under sina 
sommarveckor i skolan. 
 

 
Först på plan var Linnéa och Robin som bl.a. 
fick vara med och göra i ordning inför 
öppnandet på midsommardagen.  
 
 

 
 
 
Därefter kom Elin och Janna.  
De fick nog ta emot det största antalet 
besökare. Vädret var bra för att vara i 
Sverige denna sommar och antalet 
vinöbesökare var också på topp.  
 
 
 
 
 
 
Sist ut var Freja och Pontus som fick avsluta 
sommarens utställningsveckor i skolan. Då 
hade det minskat lite på besökarantalet. 
 
 
 
 
 
 

lan varit 

Ett stort TACK till alla våra duktiga 

 öppet 

 

 
 
Omkring 5 300 personer har besökt 
utställningarna under de 8 veckor sko
öppen d v s drygt 650 besökande i veckan,  
något mer än förra året. 

 

sommarjobbande ungdomar.  
Utan er skulle vi inte kunna hålla
i skolan hela sommaren. 

Vinöns Kultur- och hembygdsförening   
 

genom Christina Johnsson och Eva Widlund 



                          Skärgårdarnas Riksförbund 
                                  
 

25-årsjubileum och fiskeseminarium  
på Hindersön i Luleå skärgård 

 
Skärgårdarnas Riksförbund firade sitt 25- 
årsjubileum på Hindersön i Luleå skärgård  
i helgen 24-26 augusti. Jag, Sune Mohlin,  
och min fru Barbro var bland det 40-talet 
gäster som var inbjudna. Jag var också där  
som representant för Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening. Vi kom till Hindersön 
redan på fredagen och blev då bjudna på en fin 
middag på Jopikgården, där vi också bodde. 
 

 
Seminarium om kustfiskefrågor 
På lördagen var det ett seminarium om kustfiskefrågor. På seminariet var det ett antal yrkes-
fiskare från Luleå skärgård närvarande varför det blev mycket sakliga och bra diskussioner.  
 
Det största problemet som de har på hela ostkusten är gråsälen som förstör redskapen och äter 
fisken. Sälen äter lika mycket fisk som alla fiskare tillsammans fiskar upp. Fiskarena har 
börjat använda sig av stora laxfällor som sälen inte har så lätt att förstöra, men det händer att 
sälen tar sig in i dessa också vilket kan vara stora problem om sälen lever när laxfällan vittjas. 
Laxfällan, även kallad ”pusch up”, är uppbyggd på ringar med en diameter på tre meter och 
fällan en längd på fem - sju meter 
plus fångst-armar och land-arm. 
Fällan står på pontoner som är 
vattenfyllda när den står på botten 
och när den skall vittjas pumpar man 
in luft i pontonerna så de töms på 
vatten. Fällan flyter då upp så högt 
att båten ligger under fällans fram-
kant,  varefter en lucka öppnas och 
fångsten kommer ned i båten. Man 
fyller sedan pontonerna med vatten 
och fällan sjunker ned. En sådan 
fälla kostar 160 000 kr men yrkes-
fiskarena får ett visst bidrag till dem. 
 
Laxfisket minskar här på norrlandskusten på grund av sämre laxfångster. Kraftverken förstör 
mycket lax, de sätter dock ut laxyngel men en stor del av sättlaxen klarar sig inte och en av 
orsakerna är skarven som tar en stor del. 70% av den fångade laxen är vild lax och 30% är 
odlad lax. 
 
Strömming finns det gott om men det är dålig efterfrågan så det fiskas mest till inläggning av 
surströmming. Av en kvot på 25 000 ton så fiskas det endast 5 000 ton. Abborre är det gott 



om men priset är så lågt att det inte lönar sig att fiska den. Räddningen för fiskarena på 
norrlandskusten är löjan som de trålar och klämmer löjrom ur. Det är mycket småtorsk på 
västkusten och den vandrar norrut och har kommit till Stockholms skärgård så man räknar 
med att den kommer till norrlandskusten. 
 
Ytterligare problem är industrifisket i Östersjön som borde stoppas, hårda krav från 
myndigheter för fiskare, distributörer och fiskaffärerna. Det går inte att sälja rundfisk utan den 
skall vara färdigberedd för tillagning. 

 
Båttur 
Efter detta seminarium blev det lunch 
varefter vi blev bjudna på en båttur i 
skärgården då vi först fick se när en fiskare 
vittjade 3 st laxfällor vilket var mycket 
intressant.  
 
Färden fortsatte till Junkön där de visade 
Sveriges nordligaste väderkvarn av typen 
hattkvarn, man vrider bara hatten med 
vingarna efter vinden, vi fick också se på 
laxfällor som stod på land. Vi fortsatte till ett 
litet museum med en liten servering där det 
bjöds på kaffe med laxsmörgås. Vi skulle 
också besöka Brändöskär där det dels finns 
en liten och mycket sevärd kyrka och en 
konstutställning som konstnären Ola Taube 
har, men vädret var dåligt och tiden knapp så 
vi hoppade över det. 
 

 
Jubileum 
På kvällen var det en fantastisk jubileumsmiddag med många tal.  
På bilden här ser vi en f.d. förbundssekreterare Carin Flemström som 
pratar minnen och Anne Forslund lyssnar allvarligt och minns, för 
hon har varit med från början. En särskild minnesbok över de fem 
senaste åren hade precis kommit från Tryckeriet, ett komplement till 
minnesskriften över de första tjugo åren. Den mycket välgjorda 
boken hade tagits fram av samma personer som ordnat med den 
första minnesboken, nämligen Anne Forslund tillsammans med 
Hubbe Öqvist.  Kvällen innehöll även mycket sång och musik av en 
trubadur och allsång ur det nygjorda allsångshäftet blev det till långt 
fram på småtimmarna. 
 
Styrelsemöte 
På söndagen hade vi ett styrelsemöte som avslutades med en god lunch innan det var dags för 
hemresa. Och hemresan tog extra lång tid, fyra extratimmar på flygplatsen! Ett flygplan var 
sönder på något vis så det tog sin tid innan de hade fått fram ett nytt plan och ny personal. 
 
 
Text och bild: Sune Mohlin 



Vindkraft på Vinön Ö-bladet september 2007 
 

Nu finns det en ekonomisk förening för 
vindkraft på Vinön. Föreningens namn är 
Vinökraft och är öppen för alla som är 
intresserade av att främja vindkraft på Vinön.  

Vinökraft har till syfte verka för uppförande av 
miljövänlig produktion av elström med hjälp av 
vindkraft. Om du vill stödja föreningen och tycker 
att vindkraft på Vinön kan vara en tillgång så är du 
varmt välkommen att bli medlem i Vinökraft.  
Medlemskap i Vinökraft kostar 100 kr per år. 
Medlem i förening blir man genom att betala in 
100 kr på föreningens bankgiro 5577-3592. 
I meddelandefältet anger man samtidigt sitt namn 
och e-postadress, och/eller telefonnummer. 
Medlemsavgifter som betalas in under år 2007 
gäller även som avgift för år 2008. Medlemskapet 
är personligt. 
Vid det konstituerande föreningsmötet den 
12 augusti valdes en styrelse för Vinökraft. 
Styrelsen består av Åsa Ödman, 
Martin Johnsson, Ulf Johnsson, Gunilla Bursell 
och Bernt Forsberg.  
Nästa föreningsmöte kommer att äga rum 
lördagen den 24 november. Vid det mötet 
planeras bland annat stadgarna för föreningen att 
fastställas. Efter detta höstmöte kommer 
föreningen att ansöka om registrering av Vinökraft 
hos Länsstyrelsen. 

 
Styrelsen för Vinökraft - fr.v. Bernt Forsberg, 
Åsa Ödman, Ulf Johnsson och Martin Johnsson 
- på bilden saknas Gunilla Bursell 

Vinökrafts hemsida 
Föreningen har sedan ett par veckor tillbaka en 
egen hemsida. Sidan når man via Vinöns 
hemsida. Under företag på www.vinon.se så 
finns fliken vindkraft. Sidan är under 
uppbyggnad men redan nu så finns bland 
artiklar om vindkraft som tidigare under året varit 
införda i Ö-bladet. 
Allt eftersom kommer mer information att samlas 
på hemsidan. 

Fond för Vinöns utveckling 
Som en del i vindkraftprojektet på Vinön kommer 
även en fond att skapas där en del av 
avkastningen från vindkraften ska sättas in. 
Avsättningar till fonden ska göras som en 
kompensation för den miljöpåverkan som ett 
vindkraftverk medför på Vinön. Utbetalningar 
från fonden ska användas för att främja 
utvecklingen av Vinön som en levande 
skärgårdsö.  
Hur fonden ska fungera regleras i föreningens 
stadgar. Ett förslag till stadgar presenterades vid 
föreningsmötet i augusti. Stadgarna kommer att 
ses över och fastställas vid nästa föreningsmöte 
i slutet av november. Fram till dess så finns det 
möjligheter att lämna synpunkter och komma 
med förslag på utformningen av stadgarna. 
Efter att stadgarna har fastställts så är det 
mycket svårare att göra ändringar.  
Alla är välkomna att lämna synpunkter på 
förslaget till stadgar. Man behöver således inte 
ha för avsikt att bli medlem i Vinökraft för att 
komma med synpunkter eftersom fondens 
utformning kan ha betydelse för andra än 
medlemmar i Vinökraft. En kopia på 
stadgeförslaget finns på Vinökrafts hemsida. 
Stadgeförslaget går även att få från någon i 
föreningens styrelse. 
 
Text - Bernt Forsberg, bild - Eva Widlund 

Vinökraft - gm Ulf Johnsson  
Telefon 019-44 80 11 
www.vinon.se ~ företag/vindkraft 

E-post: vinokraft@broadway.se

http://www.vinon.se/
http://www.vinon.se/
mailto:vinokraft@broadway.se


Två recept har kommit in till redaktionen. 
 

 

VINÖRÖRA 
 

till fet rökt fisk 
 

1 färsk fin gurka från Yvonne Karlsson, tärnas fint 
 

2 syrliga goda äpplen, tärnas fint 
 

1 dl hackad/skuren gräslök och  
 

½ hackad gul lök från Mona Blixt 
 

½ dl hackad citronmeliss från Örtboden 
 

2 msk riven pepparrot från Tallåsen 
 

rivet skal av 2 citroner samt lite saft på äppelbitarna 
 

2 msk senap (jag använder fransk osötad) 
 

Lena Magnusson 
 

 
 
 

   ANNELIES GÖS PÅ PLANKA 
 
Till denna rätt behöver man en ekplanka, ca 25x15x2 cm, per person. 
 
Lägg en lättstekt gösfilé mitt på plankan. Spritsa ett gott potatismos med ägg 
och lite grädde runt kanten, men inte för tätt inpå fisken.  
 
Gör en sås, ca 1 dl per person, av grädde eller crème fraiche, kaviar (t ex Kalles, 
ca 2 cm per person), ishavsrom och ev lite sherry. Smaka av med salt och peppar. 
Ev behöver man reda av såsen lite med majsena eller en pastaredning. Häll såsen 
över fisken. Gratinera i ugn, 250°, tills rätten fått fin färg. 
 
Garnera med färsk (eller fryst) sparris och räkor eller kräftor och servera 
genast. 
 

Annelies nöjda kunder/Eva, Maj och Christina 
 



 
 

Bjudningar längs bygatan 
 
Minnet av Bertils 40-årskalas och Bertils Elsa som ”inkastare” nere vid grinden 
mot bygatan ledde tanken till viningarnas gästfrihet. Elsa, glad, stolt och 
blossande från arbetet med kalaset, behövde lite andrum i all uppståndelsen, 
hade sparkat av sig skorna och kilat ner till grindhålet för att välkomna in envar 
som kom gående eller cyklande. Det var en gästfrihet som också öns 
sommarfamiljer kände av.  Jag hade hämtat posten i affären och var inte 
nödbedd. Ledde min cykel upp mot det vackra vita huset på åsen. Huset hade 
byggts på 1930-talet av Karl Pettersson, Elsas svärfar. Grannen i det gula huset 
intill hette också Karl (Nilsson) så det blev att Bertils far kallades ”Norra Karl” 
och grannen  ”Söra Karl”. 
Kalaset började redan i farstun och in till finrummet var det tjockt med folk. 
Män och pojkar satt på ena sidan och fruntimren på den andra. Längst in stod 
buffébordet; tallrikar och bestick i travar på den vita linneduken följdes av fat 
med ägghalvor i majonnäs och grytor med små köttbullar eller stuvad abborre. 
Där fanns kallskuret, sylta, inkokt gädda, rökt ål och färsk potatis med dill. Hårt 
bröd och limpa tog plats invid det 
handkärnade smöret rullat till 
kulor och upplagt i pyramider. 
Längre bort på bordet stod 
hallonsylten till ostkakan och 
kalvdansen gräddade i koppar-
bunkar. Och ännu längre bort 
kaffebordet med finkoppar, 
gräddsnäcka och sockerskål med 
tång. Små mördegskakor trängdes 
med havreflarn, finska pinnar och nötrutor. Där var också gräddtårtorna. På 
skänken i hörnet stod sockerdricka och Pommac. Bertil själv i mörk kostym gick 
omkring med ett leende i sitt solbrända ansikte och bytte vänliga ord med 
gästerna. Tätt i hälarna följde lille Erik, även han finklädd dagen till ära. (Läste 
jag nyligen i Ö-bladet att Erik nått pensionsåldern?) Bertils presentbord syntes 
knappt under blomvaser och presenter. Var där inte en jordglob på fot, en 
jordglob som man kunde snurra tills man hittade Sverige längst upp mot 
nordpolsaxeln?   
 
Vid kalaset hos norra handlarn Karl-Gerhard några somrar dessförinnan hade 
bord dukats inne och också ute i trädgården eftersom det var en vacker kväll. 
Jag satt med min rågade tallrik under vårdträdet med näsan i min portmonnä. 
Den innehöll danska mynt som skrapats ihop hemma ur allehanda gömmor. 



Bordsgrannarna fick se kronor präglade med lejon och bilder av gamle kung 
Kristian. Sonen, kung Fredrik, som bestigit tronen just åren innan, fanns ännu 
inte på mynt. Jag var helt upprymd av tanken på min kommande första 
utlandsresa. Jag skulle få följa med storasyster till Örebros vänort i Danmark, 
Kolding på Jylland där familjen Rossen-Hansen väntade oss. Inte kunde jag sova 
nätterna innan avresan från Örebro Central. 
 
När det var fest hos södra handlarn, Erik Eriksson, var det uppdukat i det som 
idag är värdshusets matsal. Men det hade gått några år till – för utöver de 
läckerheter Vinöns kalas brukade bjuda på fanns också glass bredvid ostkakan! 
Elen hade kommit till ön 1952 och handlare Eriksson hade kunnat installera en 
frysbox i affärens lagerrum.  
 
Snart därefter byggde söra handlarn en kiosk utanför sin affär. Bakom luckan i 
den lilla rödmålade butiken skymtade sonen Lennart. Han sålde glass, gotter, 
tobak och läsk till öns ungdomar som nu fått en träffpunkt om kvällarna. De 
flesta kom på cykel och ett skämt som inte alla uppskattade var att släppa luften 
ur grannens cykelhjul. (Jag tror jag nyligen läste i Ö-bladet att Lennart skulle 
fylla 75 och inbjöd till kalas.) 
 
Inbjudningar till Vinöhemmen kunde ta sig andra uttryck; på den här tiden – mer 
än femtio år sedan – var det just inga bilar som svischade förbi på bygatan, 
transporterna sköttes med häst och vagn. Folk gick och cyklade. Man möttes, 
stannade och fick sig en pratstund. När färjan kom in, särskilt på helgerna, 
medförde den ofta utsocknes och dem höll öborna reda på. En höstsöndag kom 
vår familj gående från färjeläget på väg till vårt hus i norra byn. Pappa ledde 
cykeln med dagens matsäckskorg hängande på styret. Då kom Anna Karlsson ut 
från sin stuga mitt emot skolan och ville bjuda in på kaffe. Anna var känd som 
Anna-Flicka och kallades ofta in som hjälp på gårdarna. Min mamma behövde 
hjälp med städningen och Anna kom till oss varje fredag. När hennes son Sigurd 
Winegård hälsade på mig förra vårvintern för att titta på en snipa till salu 
påminde han mig just om att hans mor arbetat hos fru Blomé.  Mina föräldrar 
tackade ja till Annas inbjudan; pappa David gick gärna hem till Vinöbor, drack 
kaffe och förhörde sig om livet på ön. Nu var det i stället Anna som passade på 
tillfället att förhöra sig om världen utanför Vinön. 
 
Gästfriheten yttrade sig i båda riktningarna.  Första sommaren vår familj bodde 
i eget hus bjöd min mamma Ebba några Vinöfruar till tidigt kvällskaffe. Hon lade 
upp kakor, bakade en tårta och ställde fram ängsblommor i vas. Där var också en 
skål med karameller för gästerna som hon vaktade från oss ungar.  Det var bara 
det att fruarna dröjde – och dröjde. Till slut kom de förstås och mamma hade 
under tiden fått förklara för oss barn att hon, som själv växt upp på gården 



Intorp i Västergötland, glömt bort hur det var med kvällsmjölkningen. Ingen 
kunde gå bort innan mjölkning och andra trängande sysslor var avklarade!   
 
En av gästerna var Elisif, Marianne Lundholms mamma. I flera somrar hämtade 
vår familj mjölk på gården hos Elisif och Harald. Gården odlade vall till korna och 
när det var dags för höbärgning behövdes folk. Vid den här tiden hade man 
visserligen hängt undan lien och börjat slå med hästdragen slåttermaskin. Men 
höet skulle räfsas ihop för hand och hängas på hässjor att torka. Harald bjöd 
mina föräldrar och andra sommargäster att hjälpa till. Visst, alla ville pröva på 
att vara gårdsfolk för en dag, men när Harald så hur ovana och fumliga 
stadskarlarna var med de vassa hötjugorna skickade han hem dem. En olycka 
hade ju kunnat inträffa. Min mamma hade upplevt detta och berättade senare 
för oss hur hennes äldsta bror Aron vid höskörden på Intorp fått en hötjuga i 
ögat och förlorat synen.  
 
Sommaren gick mot sitt slut; det hade tisslats länge bland öns egna ungdomar 
och en augustilördag var det dags; kräftskiva! Man hade fiskat och kokat 
kräftorna i dill och bjöd också sommargästungdomarna till fest. Jag tror vi var i 
Markus Larssons lada i södra byn. Långbordet var dukat där höskrindorna 
brukade köra fram i logens mittgång; bockar bar upp bordsskivan av brädor som 
täckts av pappersdukar. Kräftfaten lyste röda i fotogenlyktornas sken. Vi satt 
på bänkar belagda med trasmattor och njöt av festen - och doften av sommarens 
hö som tornade upp sig bakom oss i dunklet. 
 
 
Text: Gunilla Blomé 
Akvarell: Rachel Goff 
 
 

 



 
 

 
 
Vi i Örtboden vill bara tacka för ännu en 
sommarsäsong med många trevliga prat-
stunder och bekantskaper. Det är roligt att 
se att de finns så många ”vinöambassadörer” 
som gör sitt bästa för att visa upp vår ö för 
vänner, släktingar och bekanta.  

 
Personalen i Örtboden 
dvs RoseMarie och Lena med respektive familjer  

 
Månadens boktips 
 
Luftslottet som sprängdes 
av Stieg Larsson 

 
Två svårt skadade personer tas in akut på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Den ena är Lisbeth Salander, som är efterlyst misstänkt för dubbelmord. Hon 
har en livshotande skottskada i huvudet och måste opereras omedelbart. Den 
andre personen heter Alexander Zalachenko, en äldre man som Salander 
huggit med en yxa. 
 
Den tredje och avslutande delen i Millenniumserien tar vid där Flickan som lekte med elden 
slutade. Lisbeth Salander överlevde visserligen att bli levande begravd, men hennes problem är 
långt ifrån över. Zalachenko har tidigare varit yrkesmördare i den sovjetiska underrättelse-
tjänsten. Han är dessutom Salanders far och det är han som försökt ta livet av henne. Starka 
krafter vill tysta Lisbeth Salander en gång för alla. 
 
Samtidigt gräver Mikael Blomkvist i Salanders dolda förflutna och kommer snart sanningen 
på spåren. Han skriver på ett avslöjande reportage som kommer att rentvå Lisbeth Salander och 
skada regeringen, Säpo och hela landet i dess grundvalar. Äntligen finns en chans för Lisbeth 
Salander att göra upp med sitt förflutna och en möjlighet för rättvisan – den verkliga – att 
segra. 
 
Den första boken i Millenniumserien, Män hatar kvinnor, utkom 2005 och belönades med 
Glasnyckeln för bästa nordiska kriminalroman. Den andra boken, Flickan som lekte med elden, 
utnämndes till Årets bästa kriminalroman 2006. Luftslottet som sprängdes är sista delen i 
Millenniumserien. 
 
Stieg Larsson (1954-2004) var journalist och chefredaktör på tidningen Expo. Han var en av 
världens främsta experter på antidemokratiska, högerextrema och nazistiska rörelser. 
 
Boken finns nu på Vinöns bibliotek. 



September är ju en typisk skördemånad, det är nu man får skörda efter 
allt rensande i trädgårdslandet, eller så kan man njuta av någon annans 
slit. Det finns mycket av sommaren kvar inte minst sommarblommorna 
som förhoppningsvis kommer att vara fina i några veckor till.  
 
Det är nog inte många som vet att det bor en klok gumma Örtboden. Hon 
visar sig inte så ofta men i slutet på augusti slog hon till igen. Den här 
gången pratade hon inte bara om örter utan också om den stora 
trädgårdsjubilaren som skulle ha blivit 300 år i år. Karin Berglunds bok om 
Linné har legat i Örtboden några veckor nu i sommar så jag tror att hon 
kanske har tjuvläst i den. Det som har gjort Linne känd är ju hans system 
med att namnge växter med släktnamn och artepitet istället för att ha 
jättelånga namn som beskrev växten. Just nu är ju en av hans lärjungars 
växt dahlian väldigt fin. Anders Dahl tog med sig växten hem till Sverige i 
hopp om att man skulle kunna äta knölarna. Han fick ge sitt namn till 
denna ståtliga växt. Rudbeckian som har nu nästan har blommat över hos 
mig döpte Linné efter Olof Rudbeck som var Linnés omtyckta lärare. De 

som kritiserade hans 
forskning kunde ibland också 
få namnge växter men då fick 
det bli små oansenliga växter, 
det var Linnés sätt att ge 
igen. Linnés system byggde 
på att man räknade ståndare 
och pistiller i blomman och på 
så sätt delande in växter i 
familjer. Med nutida DNA-
teknik ändrar men lite i 
familjerna allt eftersom man 
ser släktskap mellan växter.  
 

 
I september finns det ju en massa saker att pyssla med i trädgården om 
man har tid och lust. Växter ska tas in för vinterförvaring, man kan klippa 
och såga lite i sina fruktträd om man får lust. Man kan plantera om 
vårblommande perenner, om man gillar pioner så är hösten bästa tiden 
att handla och plantera pioner. Vårblommande lökar är det också hög tid 
att handla, man kan nog göra fynd bland de sorter som finns kvar. För oss 
här på ön är ju urvalet något begränsat. Rådjuren älskar ju tulpaner så vi 
får satsa på olika sorters allium, då menar jag stora och små, blå, lila och 
även vita bollar, som liknar stora gräslöksblommor, som sägs vara 
rådjurssäkra. 
  
Gå ut och njut nu av de höga klara sensommar vi förhoppningsvis har 
framför oss. 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön!   



Örtbodssommaren som bodbiträde närmar sig sitt slut 
 

Det var en ovanlig sommar i år med högsommar i maj och i början av juni. Därefter 
glimtar av den fram till augusti då sommaren återkom. 
 
Konstbevattningen från sjön behövde inte installeras och ute på gärdena har väl 
sällan vallen vuxit sig så frodig. Våra två fjordhästar har lagt på sig så att hagarnas 
storlek har fått begränsas.  
 
Det är väldigt trevligt att under sommaren få möta så mycket människor och stanna 
upp och ”språka” med dem, ge dem litet stillsam ompyssling och goodwill för ön. 
 
Min förhoppning är att örtagården och trädgården runt Rose-Maries fina gamla 
butikshus ska växa till sig och grönska med hjälp av unga, flinka fingrar tillhörande till 
exempel naturbrukselever på praktik, skolbarn på temadagar och glada sommarbarn 
på feriearbete. 
 
Jo, Rosie, kan du inte berätta den härliga historien om den beresta myntan? 
 
Den lilla historien om rosenbladsgelén är också en resa från min farbrors Arholma, 
där han på sin gård har prunkande doftande rosor som under säsongen med ett 
väldigt ståhej plockades och nådigt överräcktes av min farbror till ”kyrkdamerna” och 
smyckade den lilla kyrkan på söndagen. På söndagsmorgonen samlade vi in de 
doftande bladen och gjorde gelé och saft. Vilket för mig fallit ur minnet i sådär 15-20 
år till dess att jag en förmiddag lyssnade på något trädgårdsprogram och hörde hur 
man gjorde god rosensaft. Ja visst ja, bara att prova. Saft fick det bli – Rosenskyar. 
Det låter som mitt yngsta syskonbarn sa i hallonsnåret nere vis Råbacken. ”Jag går 
genom ett HALLONMOLN!! 
 
I jakten på kunskap om hur man gör saft av mynta – crème de Menthe – kontaktades 
José och fru Kerstin och de hade så otroligt mycket att berätta om matnyttiga växter, 
resor osv. OCH de hade gjort rosenbladsmarmelad efter franskt recept och var snälla 
och delade med sig. 
 
Så om man tar litet Arholma, litet Frankrike, litet Spanien, mycket Vinön, doftande 
rosenblad, Rosies timjanskorpor och vaniljglass med rosenbladsgelé så får man en 
fläkt sommar en gråkall vinterkväll. 
 

 
 
 

Lena Magnusson 
 

 
 

Studiecirkeln ”Vinön förr” 
 

startar för hösten lördag 29 september klockan 14.30 
i Vinöns skola 

 
Nya som gamla deltagare hälsas välkomna! 



Vintertidtabell 2007 – 2008 
 

från Vinön 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 
tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 
tim min 

 

Buss avgår 
mot Örebro 

 

05 40   6.00      07 20   

06 30   6.57  06 45   7.15  08 20   8.50  

07 30   7.58  08 20   8.45  09 40   

09 40 10.05  09 50 10.20  11 20   

11 20 12.05  10 40   12 10 12.40  

12 15   12 20 12.45  13 50   

13 25   13 25   15 30   

14 55 15.20  15 05 15.35  17 10 17.40  

15 50 16.33  15 55   18 00   

16 50   16 45   19 40*   

17 45   17 35   20 35*   

19 15 19.47  19 10 A  21 35*   

20 05 21.15  20 05   22 25**   

21 10*   21 40* 
22 00**   23 20**  

  

 

23 20** endast fredag     

       

från Hampetorp 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro tim min 

 

Buss ankommer 
från Örebro tim min 

 

Buss ankommer 
från Örebro 

06 05       07 45**   

07 00   07 10 *   08 45 * 
  8.25  

08 00   7.55   08 45 * 
  8.25  10 05   

10 05   9.30  10 15 10.10  11 45   

11 45 11.40  11 05   12 35 12.30  

12 40   12 45 12.40  14 15   

13 50 13.33  13 50   15 55   

15 20 15.12  15 30 15.25  17 35 17.35  

16 20 16.12  16 20   18 25   

17 15 17.15  17 10   20 05  *   

18 10 18.07  18 00   21 00  * 21.00  

19 40 * 19.17  19 35 * A  22 00  *   

20 30 *   20 25 *   22 50 **   

21 35 * 21.11  22 05 *       

22 25**   23 45** 23.25   

23 45** 
 
 

endast fredag         
 
Färjan inväntar bussen och 
tvärtom i max 5 min.  
 

Julafton och nyårsafton trafikeras 
leden enligt lördagstrafik 
A = Inställd tur på julafton 

 Mobiltelefon till färjan  
070-649 24 13 
 

Telefon till färjstugan 
0771 65 65 65   

 * = Kallelsetur under perioden  
      1 september till 1 maj senast 
      30 min före färjans avgång 

**= Kallelsetur året om 

 



 
 

v. 36 

v. 37 

v. 35 
1 lördag  Ny tidtabell för färjan 

  

2 söndag  

16 - 17 
 

Biblioteket har öppet 
3 måndag   

4 tisdag  
 

Brandövning 
  

5 onsdag   
6 torsdag  

 

Beställ bröd!

7 fredag   

8 lördag   
  

16 - 17 Biblioteket har öppet 9 söndag 
    

10 måndag   

11 tisdag   

12 Öppet hus – Svenska kyrkan onsdag 14.15 
 

13 torsdag  

14 fredag  Sophämtning

15 lördag   

16 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet 

  

17 måndag   
18 tisdag 

v. 38 
 

19 onsdag   
20 torsdag 

 

  
 

  

21 fredag   
22 lördag 14.00 Ljusparty hos Maud Larsson 
23 söndag 16 – 17 

 

Biblioteket har öppet                                                                             Höstdagjämning 

24 måndag v. 39   

25 tisdag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

26 onsdag 19.00 Tjejträffen – Luffarslöjd med Viola Hjälmarö 

27 torsdag  Beställ bröd! 

28 fredag  
 

Sophämtning

29 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” startar för säsongen 
 

10.30 30 söndag 
16 - 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset - kyrkkaffe 
Biblioteket har öppet 

1 
v. 40 

måndag   

2 
okt 

tisdag   

3 onsdag Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING  

 
september 2007 

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




