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Några ord från redaktionen… 
 
Höstmörkret har lagt sig över vår ö,  
det var mörkare än vanligt längs stora 
vägen innan man kom ut och fixade 
lamporna. Tack till dem som ringde  
och påtalade att vi också behöver lite  
ljus på vägen. 
 

 
På framsidan ser ni Karl-Erik när han åker skotkärra med en massa löv.  
Krattningen hoppar han gärna över, men att åka med i löven är roligt. 
 

Det händer en hel del på vår ö även denna månad Det gäller att passa på att ha 
möten och åka på studiebesök innan julbestyren sätter igång. Julen kommer 
snabbare än man tror och planeringen för den har redan börjat som ni kan läsa 
om längre fram. 
 

Färjan har ju varit iväg på varv och det har varit en hel del aktivitet i 
Hampetorp för att först få av och senare på klaffar och ändskepp på färjan. Nu 
är Sedna åter i drift och det är riktigt trevligt att åter få åka med den nya färjan. 
Mer om arbetet i Hampetorp finns att läsa längre fram i Ö-bladet. 
 

Som vanligt är det annonser och artiklar om det som kommer och det som har 
varit. En nyhet i detta Ö-blad är ett Vinökorsord som vi får klura på. Det är 
Therese på Åland som har skickat det till redaktionen. Det är roligt att flera vill 
vara med i redaktionsarbetet. Funderar även du på att skriva artiklar eller vara 
med i det redaktionella arbetet eller trycka själva tidningen är du varmt 
välkommen att höra av dig till Eva eller någon annan i redaktionen.  
 

Bilderna denna månad är tagna av Eva Widlund, RoseMarie Olsson, Kristina 
Laggar, Bernt Forsberg, Alf Funke och Rakel Goff 
 
Eva Widlund når du på Ö-bladets mailadress eller på tel 0768-564692 
 



Studiebesök med Bondecirkeln 
 

Under våren och hösten så har vi träffats och diskuterat hur vi ska på ett så bra 
sätt som möjligt kunna ta vara på de produkter som vi producerar här på vår ö. 
Funderingar på en förädlingstation har så småningom vuxit fram.  
Nu har vi sökt pengar för att i november månad göra två 
studiebesök. Det första besöket tänkte vi göra den 8 november hos 
Anna och Göran Berggren som driver Sunds Gård utanför Nora.  
På gården finns en köttdjursbesättning, massor av höns, 
grönsaksodling och mer därtill. Vi kommer att få lunch till 
självkostnadspris. Samåkning fixar vi nere vid 9; 40 färjan.  
Ni som vill följa med och som inte bor på ön kan höra av er till mig 
om ni vill samåka. Då Anna inte vill ha någon ersättning för vårt 
besök tycker vi att en korg med Vinö-produkter skulle vara en trevlig gåva.  
Så ta med något hemifrån så fixar vi till det hela på färjan.  
 
Nästa studiebesök går den 22 november till Åloppe Ekomat i Uppland. Där tar  
vi en dag och ser hur deras förädlingsstation ser ut. Hur har de gått till väga 
för att driva igenom en dröm? Vi åker härifrån med 9; 40 färjan och när vi 
kommer upp väntar en lunch av gårdens lokala produkter. Därefter får vi 
några timmar med information och det finns också tillfälle att ställa frågor. 
Därför önskar vi att ni som vill veta något särskilt mailar till mig, Therese i 
förväg. På så sätt kan de vara mer förberedda på vårt besök och vi får ut mer av 
dagen. Innan vi åker hem blir det en lättare fika. Vi försöker även här samåka. 
Vi har sökt pengar för studiebesöket, men resa, mat och fika får man själv stå 
för. Lunchen kostar ca 75 kr/pers och fikat ca 30 kr/pers. Detta betalar var och 
en själv på plats.   
 
Vi vill ha in anmälan från er som tycker att det vore jättetrevligt att följa med 
senast fredagen den 16 november. Anmälan sker till mig, Therese på tfn;  
019-44 80 22 eller 0768-56 46 95  
 
Bondecirkeln  
genom Rosie och Therese 
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Vinöns Kultur- och Hembygdsförening      

hälsar alla medlemmar välkomna till planeringsmöte lördagen  
den 24 november kl 16.00 i skolan. Tillsammans planerar vi då  

 nästa års arbete och naturligtvis blir det fika! 
 

                              Väl mött!  
                                      Styrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

Julmarknad i Vinöns skola söndag 16/12 
 

Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse  
till Yvonne på tele 44 80 57 eller 0739-28 04 05.  

 
Anmälan ska vara inne senast den 25/11. 

 
I decembernumret av Ö-bladet återkommer vi med tid  

och utbudet på årets julmarknad.  

 
 
 

 
 
Nya tider, nya projekt! 
 
Det har under flera omgångar diskuterats hyresbostäder på Vinön 
Nu tar vi nya tag! 
 

Därför vill vi nu komma i kontakt med ALLA som är 
intresserade av att hyra ett boende på Vinön. 
 
 
 

Therese: 019-44 80 22, 076-8564695  Therese_Allard@hotmail.com 
Catrine: 019-23 04 38, 073-9400061  catrine.marwin@gmail.com 
Rosie: 019-44 80 86  rosemarie.vinon@telia.com 
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Ny kaj i Hampetorp 
 
Invid det gamla färjeläget i Hampetorp 
byggs det för fullt just nu.  
Ö-bladet har hört sig för om vad det 
är för arbete som pågår. 
På Vägverket i Eskilstuna kan sektions-
chef Fredrik Brokvist berätta att arbetena 
i Hampetorp sköts helt och hållet av 
Färjerederiet. Strax väster om det 
befintliga färjeläget kommer det att bli en 
utrustningskaj säger vinöledens 
färjeledschef Roger Nord på Färje-
rederiet. Kajen behövs för att man på ett 
enkelt sätt ska kunna lyfta av klaffarna 
och ändskeppen på Sedna. Om man inte 
byggde kajen skulle man vara tvungen 
att anlita ett mycket stor och dyr 
mobilkran varje gång som Sedna ska 
slussas ut och tillbaka ur Hjälmaren för 
sitt årliga besök på varvet i Vaxholm. Nu 
kommer en måttligt stor mobilkran att 
klara jobbet. Med den nya kaj så ska det 
också bli enklare att få tillgång till 
servicepersonal som inte behöver ta sig 
ut till Vinön de gånger det uppstår fel på 
färjan. 
Roger berättar att det den främsta 
anledningen till att kajen byggs inte är för 

att sköta servicen på färjorna, utan för att 
kommunen har krävt att det ska finnas 
ett alternativ till det ordinarie färjeläget. 
Ifall det blir ett haveri av den ordinarie 
färjeläget så ska trafiken ändå kunna 
hållas igång. Det kommer dock att dröja 
mer än ett år innan kajen är helt färdig. 
De arbetena som utförs nu kommer att 
avslutas om en månad. Därefter kommer 
det att dröja ca ett år innan kajen 
kommer att kunna asfalteras på grund av 
de sättningar som blir i marken den 
första tiden.  
Ö-bladet undrar slutligen om det finns 
någon tanke på att den nya kajen ska 
användas för att stationerna färjorna på 
fastlandsidan? Roger berättar att 
Färjerederiet sedan några år beslutat att 
när nya färjeleder kommer till så ska 
färjorna stationeras på fastlandsidan. 
Orsaken är främst att det blir enklare att 
bemanna färjorna. Roger understryker 
dock att bygget av kajen i Hampetorp 
inte är kopplad till frågan om var 
färjorna ska stationernas. 
Text och bild Bernt Forsberg  
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Elisabeth Behr,  

Zon- och massageterapeut,  

kommer till Vinön  

onsdag 7 november.  
 
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   

 
 

 
 

 
 

Fredagsbakning som vanligt  
t o m 2 november 

 
Semester 6/11 – 15/11 

 
 Åter med fredagsbakning fredag 16/11 

 
From 30 november även 

saffransbröd och pepparkakshjärtan 
till första advent. 

 
Tel 019-44 81 60 
070-239 02 11 

 
Sten Karlsson 

 
___________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Säsong för vinterkransar och buketter. 
Julblommor är på gång.  

Beställning av julbockar mottages. 
 
 
 

För dagsaktuell 
information eller 
önskemål ring 

 
 

Välkomna hit och titta  
om något passar! 

 
Mona Blixt 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 
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     Senaste nytt från SSRS Hjälmaren….. 
 
I en liten sjö någonstans i Svealand finns en liten 
sjöräddningsstation. Denna sjöräddningsstation 
har med tidens tand vuxit och börjar nu bli stor. 
Vilket betyder att fler fritidsbåtar med såväl 
soppatorsk som motorhaveri vet vart de ska ringa 
när nöden är framme. Detta betyder fler uppdrag 
för varje säsong som går. Vi på SSRS Hjälmaren 
vill nu dela med oss av vårt arbete så att fler vet 
vad vi faktiskt gör. Hoppas också på att detta ska 
inspirera fler personer att gå med! Vi behöver all 
typ av hjälp vi kan få. Visserligen kan Rikard göra 
allt jobb själv, men alla kan göra något.  
 

    Mvh.  WtÇ|xÄ _|ÇwuxÜz  (SSRS Hjälmaren) 
 
Här följer utdrag från SSRS loggbok 
 

Lördagen den 25 augusti  Bevakade Vinö sailrace 
 

Uppdrag 1: 
 
 

Fick klockan 14:07 larm ifrån en mindre segelbåt som befann sig mellan Läppe och 
Hampetorp. Ombord fanns tre personer varav en var sjösjuk. Deras försegel hade förstörts i 
den hårda vinden. De gick nu med motor och hade mycket lite bränsle kvar, varav de nu 
ville ha bogsering. Sikten var god och vi lyckades lokalisera båten snabbt, och kunde 
därmed vara på plats på inom ca 5 min, detta trots att deras position som de uppgivit till oss 
var något bristfällig. Väl framme kunde vi konstatera att besättningen var mycket ung och 
de kände sig osäkra med att framföra båten i den hårda vinden som nu uppgick till ca 
15m/s. Trots blåsten kunde vi tack vare räddningsbåtens suveräna manöverförmåga räcka 
över en bogserlina relativt enkelt. De korta höga vågorna gjorde dock att vi var tvungna att 
köra mycket sakta. Väl framme i farleden in till Hampetorps hamn släppte vi båten som då 
kunde gå in till hamn för egen maskin. Uppdraget slutfört ca: 16:00 
 
Uppdrag 2: 
 
 

Larm inkom ca 16:00. Vinden var ca:15m/s sydväst 
Strax efter att vi kopplat loss segelbåten, larmades vi av Vinöfärjan som hade sett att det låg 
en större segelbåt på grundet Ramberget utanför färjeleden. Haveristen befann sig endast 
ett par distans ifrån oss och vi kunde därmed infinna oss plats inom ca 5min. Väl framme 
möttes vi av en segelbåt i storleksklassen 8-9 m som låg med kraftig slagsida. Haveristen 
hade seglat för nära den norra sidan av Ramberget och därmed gått på den grusås som 
sträcker ut mot Vinön. Därefter hade haveristen drivit längs med åsen och därmed gått in 
på allt grundare vatten, där den nu stod och slog mot i den hårda vinden. Omkringliggande 
grund gjorde att vi inte kunde gå nära haveristen vilket skapade svårigheter då haveristen 
saknade kommunikationskanaler att hålla kontakt med oss på. Vi fick kalla in en mindre 
fiskebåt för assistans i det grunda vattnet. Med hjälp av fiskebåten kunde vi evakuera 
besättningen ombord för att sedan påbörja arbetet med att försöka dra loss. En bogserlina 
fästes via en hanfot i haveristen som sedan kunde dras ut på djupare vatten. Väl ute på 
djupt vatten kunde vi konstatera att segelbåten klarat sig förvånansvärt väl och segelbåten 
kunde för egen maskin in i hamn. Uppdraget slutfört ca kl 18.00 
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Lördagen den 1 september Kanalfestival 
 

Sjöräddningsstationen på Vinön passade på att visa  
upp sina båtar på kanalfestivalen i Odensbacken. 
Tillställningen var lyckad och gav positiv reklam för  
oss på SSRS Hjälmaren. Populäraste momentet var  
som väntat de åkturer med sjöräddningsbåten som 
 vi bjöd på i kanalen.  
 
Som ideell förening är det livsviktigt för oss att synas 
och väcka intresse för vår verksamhet. Vilket 
arrangemang som detta ger oss möjlighet att göra.  
 
 Det var allt från oss på SSRS Hjälmaren för den här gången…… 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Skönt för hösttrötta fötter med lite fotvård 
 
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut,  
kommer till Vinöns skola tisdag 6 november.  
 
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04 
eller mobil              070-557 48 03 

 

 
Hjärtligt TACK 

 

för all uppvaktning på min 95-årsdag! 
 

Allan 
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Det är dags för… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tid och plats: den 24 november klockan 14 - 16 i skolan 
 
Det är dags att anta stadgarna, det förslag som finns (lite förändrat jämfört med det första förslaget) 
ligger på Vinökrafts hemsida http://web.telia.com/~u19402730/  Man kan också gå via 
företagsfliken på www.vinon.se/ Det kommer också att skickas ut till medlemmarna, per e-post om 
man anmält sådan adress eller per brev. 
 
Det ska också väljas en valberedning. Enligt stadgeförslaget är det höststämman som väljer styrelse, 
men för att valberedningen ska få lite tid att arbeta på föreslår interimstyrelsen att valet skjuts upp 
till årsstämman i vår. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
/Styrelsen (Ulf Johnsson, Bernt Forsberg, Gunilla Bursell, Martin Johnsson och Åsa Ödman) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

En motorsåg 
Jonsered 2149 Turbo 
 
och två kaminer 
en Järle kamin och  
en liten gjutjärnskamin 

 
 Lennart Berglind  
 019- 44 81 14 

 
 
 
 

 
 

En skogskärra 
Typ Gisebo 

 
 

Sten Karlsson 
070-2390211 
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Nu sitter jag, Åsa, och väntar på färjan efter att ha tillbringat helgen i S:t Annas skärgård 
tillsammans med 20-25 andra öbor. Det var folk från S:t Anna, Gräsö, Stockholms skärgård, 
Vikbolandet, Ängsö i Mälaren, Göteborgs skärgård och Ven. Några har varit med på flera 
träffar tidigare, andra var nya i sammanhanget. Tack vare Kustlandet leader+ (motsvarande 
vårt våg 21- projekt) kostade helgen 500 kr, och då ingick resa, mat och logi. Avgiften är ju 
dessutom avdragsgill i ett företag. 
 
Vi kom till pensionat Båtsholmen på Norra Finnö i fredags (5/10) kväll. Då fick vi kvällsfika 
och satt och snackade och bekantade oss lite. I lördags morse fick jag en överraskning då jag 
upptäckte att småbåtshamnen och sjön låg 20 m bort utanför balkongen! Det var stilla och 
höstfärger och så där trögflytande vatten som det är på hösten. Efter frukost körde vi igång. 
Efter att Bengt Almkvist (förbundssekreterare i SRF) hade berättat om skärgården där, 
historia, naturgeografi (det är jättestor skillnad på S:t Anna och Gryts skärgård, som ligger 
precis söder om. I Gryt finns tex inte så mycket gös, men i det mycket grundare S:t Anna 
med mindre vattenomsättning gick gösen mycket längre ut) och dagens struktur med boende 
och företagande var det dags för en presentationsrunda. Det tog ganska lång tid, men vi 
hann avhandla flera frågor under tiden. Sedan fick vi höra lite om olika projekt, Ö-märkt 
som man har tänkt utveckla i samband med slakteriet i Tavastboda i Stockholms skärgård, 
och Saltängslamm i Göteborgs skärgård. 
 
Efter en god lunch på lax från en lokal fiskodling åkte vi taxibåt till Jörgen Wastesson på 
Lilla Rimmö i Norrköpings kommun. Han har byggt två lagårdar (eller det ena är ett 
vindskydd som Länsstyrelsen byggt i ett naturreservat där han har skötseln), och har nu 260 
övervintrande köttdjur som alltså övervintrar på två öar. Han jordbrukar 7 öar (=tar 
vinterfoder), och betar desto fler holmar däremellan. Han har en gammal vägverksfärja som 
han flyttar djuren med, och han flyttar dem varje dag under betesäsongen. Vi hade ganska 
god tid på oss, och hann ta en längre väg tillbaka till pensionatet, då vi fick tillfälle att se lite 
mer oskyddade, bergigare öar, helt stilla vatten och bete på i princip alla öar vi passerade, om 
det bara fanns något att beta.  
 

På söndagen var det tal om hur vi skulle gå 
vidare. Vi bestämde att vi skulle ha dels ett 
möte på hösten, ungefär som det vi hade nu, 
och därutöver kanske göra en studieresa för 
dem som är intresserade av att åka iväg och 
titta på hur/vad andra gör. Det fanns olika 
förslag, ett var att åka till landsbygdsföretagare 
i land, till exempel gårdsbutiker eller annat, 
Andra förslag var ö-betonade, som de danska 
småöarna som har ett mycket väl utvecklat 
samarbete och företagande, eller öar i 
Skottland. Man skulle kunna söka kompetens-
utvecklingspengar från länsstyrelser, och 
betala en del själv.  

SKÄRGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 
 

Skärgårdsbönder på Nätverksträff i Sankt Anna 
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Vi pratade också om olika erfarenheter av hur olika länsstyrelser och kommuner har handlat 
i olika frågor, och pratade om att ha en e-postlista dit man kan skriva och få råd och kunskap 
från andra om man har något ärende som man inte vet hur man ska bete sig i. Bland annat 
var en djurskyddsinspektion uppe till diskussion, där de berörda hade kunnat handla på ett 
annat sätt om de hade kunnat få den kunskap de fick på det här mötet.  
 

Åsa Ödman 

 
 

Överraskningsbingon 
 

Det var ett tjugotal personer som hade vågat sig ut i oktoberrusket för att få spela bingo i 
skolan för att stödja Cancerfonden och för att smaka på den utlovade kvällsmaten som 
visade sig vara en mumsig kycklingsoppa. 
Precis som förra året hade vi struntat i bingokulorna och provade istället deltagarnas 
kunskap i lokalkännedom, fiskar, blommor, lukter och musik med namn i. I år hade vi inget 
tema på priserna utan de var skänkta och vi vill passa på att tacka de som ställde upp med 
priser. 
 

Vi vill också tacka alla deltagare som bjöd på sig själva, så alla hade roligt.  
 

Bingofixargänget genom RoseMarie   
 
PS Fisken heter Havskatt och inget annat 
 

 
 
 
Vill du saluföra Vinön och dina produkter utanför öa? 
 
 

Jag, Lena Magnusson, ska medverka vid julmarknaden i Sigtuna och redan ifjol talade vi om 
att ha med informationsblad om Vinön och Vinöprodukter. Aktuella datum är 7/12 och 16/12 
 
Proceduren är enkel. Ring mig på 08-59253358 eller e-post lena.magnusson@hotmail.com  
Du gör en lista på vad du vill sälja + ditt pris.  
Du behåller hela överskottet, jag ser det enbart som good will.  
 

   Hälsningar Lena 

 
 
Bänkspisar skänkes! 
 

Två bänkspisar bortskänkes  
 

Hör av er till Naemi Olsson på tele 019 44 80 77  
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Vår vilda moster 
 
Jo, visst var det min mammas bästis, Jutta, som 
kom på idén att dansa huladans i bastkjol på 
Fårans strand!  Det här var 74 år sedan; unga, 
glada och nygifta Jutta med maken Alf, Affe 
kallad av gänget, firade midsommar på Södra 
Fåran. Också mina (nygifta) föräldrar, Ebba och 
David, var med.  På stranden låg torr vass för 
kjolar åt flickorna i sällskapet. 
 
 Jutta och Ebba stod varandra nära alltsedan 
barndomen; Jutta, som bodde med sina 
morföräldrar i stugan mellan landsvägen och 
gården Intorp, inväntade varje morgon Ebba och 
hennes systrar för den gemensamma vandringen 
till skolan. Jutta var titt som tätt på Intorp och 
lekte med den stora syskonskaran Wahlin. 
 
 Flickorna växte upp och vänskapen bestod. Den här midsommaren 
sammanstrålade flera unga par på Fåran och Affes kompis, Paul Rönnquist med 
segelbåt och hus i Läppe, skötte transporterna mellan fastlandet och ön.  
Man sov i hemsydda vita tält, badade i det försommarkalla Hjälmarevattnet och 
lagade mat över öppen eld. Solen sken. Det blev ett minne för livet. 
 
Jutta och Affe flyttade till Malmö, Ebba och David bodde i Örebro. Makarna 
Blomé köpte sedan sommarhus på Vinön. Makarna Funke hade sommartorp i 
Knislinge i norra Skåne. Affe, som var ingenjör med uppdrag att kolla säkerheten 
i hissar, brukade hälsa på när tjänsten förde honom till Örebro. En gång kom han 
med tåget och sent om kvällen dök också Jutta upp hemma hos oss alldeles 
utpumpad; hon hade kört familjens bil på dåtidens grusvägar hela sträckan från 
Malmö på en enda dag. Bilen var ovanlig kommer jag ihåg, en grålackerad tjeckisk 
bil av märket Tatraplan, med bullrig motor där bak. Jutta älskade att köra bil.  
 
Sommaren 1948 sammanstrålade hon och Ebba för att med Juttas bil gemensamt 
besöka Intorp som vid den tiden hade andra ägare. Kanske väcktes då min 
längtan att få se gården där min mamma och hennes sex syskon växt upp. Det 
blev aldrig av under hennes livstid.  
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Men resan skulle bli av. Min mamma gick bort och det blev så att vänskapen 
fortsatte mellan Jutta och oss i Vallentuna, Rachel och jag. Vi hälsade på hos 
Jutta och Affe i deras hem i Knislinge. Vi åt gott, berättade historier och sjöng 
runt pianot. Sen öppnades dörrarna till det gamla vitrinskåpet och mot oss 
glimmade familjens samling antikt silver, den antikvitetsintresserade Juttas 
stolthet. Hon berättade om sitt arbete som föreståndare för antikvitetshandeln 
på slottet Bäckaskog i närheten och snart satt vi i Juttas smattrande Saab 93 
på väg till Bäckaskog!  
  
Jutta hade flera barn men inga syskon eller syskonbarn att bli moster åt, så hon 
sade till oss: ”Flickor, ni skall kalla mig Moster Grå!” Det blev Moster Grå som 
tog oss med till Intorp 1983, femtio år efter midsommaren på Fåran. Nu var vi 
på väg alla tre. Vi skulle sammanstråla i Jönköping. Jutta tog tåget upp från 
Skåne och vi kom i bil ner från Vallentuna. Vi mötte en ilsken Moster Grå på 
Grand hotell där vi beställt rum. Hon ville bo på Stora hotellet vid 
Vätterstranden för att återuppleva ett av ungdomens glada minnen. Men hotellet 
var fullt av Lionsbröder på konferens. Och de skulle inte åka förrän dagen därpå.  
Så vi hade, i god tro, bokat rum på Grand hotell. Det låg vid ett ödsligt torg i ett 
Jönköping där grävskopor och biltrafik tycktes ha tagit över. Det var stort, det 
var tomt, det var kallt. Moster Grå huttrade, receptionen var frustrerad och 
sade att man minsann skickat upp extra filtar och värmeelement. Vi var 
försenade någon timme, en störtskur hade tillfälligt släckt vår bilmotor. Mostern 
blidkades emellertid när vi fick nys om en trevlig liten krog med det förföriska 
namnet ”Svarta Börsen”. Dit drog vi och unnade oss en trevlig kväll med levande 
ljus, god mat, mysig ombonad atmosfär, gott vin och bra betjäning. Jutta fick 
tillbaka sin rosiga kinder. Sen körde vi överallt i stan för att skaffa apelsinjuice 
till medhavda pluntan för en hutt på rummet. För det ville Jutta ha nu när hon 
var på semester. ”Jag måste hålla mig varm i natt. Glöm inte att jag är 75 år”, 
sade hon. 
 
Innan vi skiljdes åt för natten lovade hon oss att frukosten skulle intas på Stora 
hotellet där vi avsåg att beställa rum till nästa kväll. Och att vi måste mötas igen 
redan klockan sju bittida för att komma bort från Grand! På vägen därifrån 
nästa morgon hämtade Moster Grå ut sin pampiga picknickkorg från Grands kök 
där den förvarats i kyl över natten. Med glimten i ögat sade hon: ”Alltid bra att 
ha med sig om för utifall. Vi har en lång dag framför oss, flickor”. Vi stuvade in 
oss i lilla Renault 4 och efter att ha dykt in på Stora hotellet vid Vätterstranden 
kom vi iväg. Vi åkte rakt västerut till Ulricehamn och vid sjön Åsunden svängde vi 
söderut mot Gällstadstrakten där Intorp är beläget. 
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Vi var väntade: gården brukades nu av bröderna Inhammar som ärvt säteriet 
efter sin far vilken i sin tur köpt Intorp av min morfar Amandus Wahlin. Vi 
visades runt: morfars stora ladugård i tegel nyttjades nu för svinuppfödning i 
stor skala. Vi blev fotograferade med nyfödda kultingar i famnen och de bilderna 
roar oss fortfarande. Jutta kunde berätta hur allt såg ut förr i tiden: min 
morbror Gustafs äppelgård och trädgårdsmästeri, nu borta. Huvudbyggnadens 
snickarglädje och träfasad, nu ersatt av spritputs. Allt inomhus var nyrenoverat 
och modernt avpassat för de två brödernas familjer. Gösta Inhammars fru hade 
tagit ledigt från jobbet på vårdcentralen i Gällstad för att laga och spisa lunch 
med oss. 
 
Jutta ville sedan åka till kyrkogården och lägga en blomma på sin mormors grav. 
”Det är inte ofta jag har vägarna förbi här längre”, sade hon och tackade oss för 
att vi velat göra den här resan. 
  
Hon hade ordnat en träff till, en kusin till min mamma som bodde i Vegby. Vägen 
slingrade och vi hade gott om tid. Jutta spanade efter en lämplig plats att 
parkera och inta hennes medhavda matsäck. Bilen hamnade bakom en kulle. Jag 
minns fortfarande de välstekta kycklingbitarna i folie och imman som tätnade på 
bilrutorna medan regnet föll där ute. Det var också ost och vindruvor. När vi 
smakat av allt, torkat fingrarna och borstat smulorna från kläderna startade vi 
bilen. Väl uppe på vägen körde vi runt kullen och tro’t eller ej, så sade Moster 
Grå: ”Här i det gula huset bor din mammas kusin!”  
  
 ”Ni är förstås hungriga och jag har skaffat en smörgåstårta till kaffet”, sade 

kusinen. De båda damerna var 
gamla vänner, fotoalbum gick runt 
bordet och stämningen blev varm.   
 
Åter i Jönköping den kvällen sade 
Jutta: ”Ja, och i morgon skall jag 
ta tåget hem till Skåne och ni skall 
upp till Stockholm. Tänk flickor om 
Ebba Blomé hade varit med oss på 
den här pilgrimsfärden”.   
 
Text:  
Gunilla Blomé och Rachel Goff. 
Bild 1933: Alf Funke 
Bild 1982: Rachel Goff     
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VINÖKRYSS  NOVEMBER 
 

Här kommer ett litet kryss att lösa under ruggiga höstkvällar, 
lycka till och se lösningen i nästa nummer av Ö-bladet. 

 
 

 
 
Vågrätt 
 
3. Allan liksom Noak 
8. Ö i öster men inte i riket 
11. Gjordes i två steg 
12. Träd 
13. Vittjas nät över 
14. Dras upp 
 

Lodrätt 
 
1. Från Vinöleden tagen ur bruk 2006 
2. Vänder man med fördel mot fören när man ror 
4. Ljushuvud 
5. Passerar man strax väster om på väg till Vinön 
6. Mus eller backe med potatis 
7. Ö i titel 
9. Är gott för själen 
10. Till Hampetorp eller ovan smalben 
13. Vass 

1

2

3 4

5

6 7 8

9 10

11

12 13

14

EclipseCrossword.com
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Therese



 
 
Trädgårdsåret börjar lida 
mot sitt slut. Det finns lite 
blommor kvar runt hus-
väggarna, de som tar in och 
ut sina sommarblommor 
har ju lite sommar kvar i 
höstmörkret. Här har vi 
några lejongap som klarat 
sig från frosten.   
 
Jag tänkte passa på att skicka ut en efterlysning efter ett körsbär som 
kallas brunbär som kanske kan finnas på ön. Det är Anna Berggren i Nora 
som letar efter detta körsbär till genbanken på Alntorps ö i Norasjön. Där 
har Anna skapat en genbank mestadels för äpplen men också för andra 
frukter och bär. Det pågår ju en insamling av äldre sorter av det mesta 
som har odlats. Prydnadsbuskar, rosor, perenner, fröer från grönsaker, 
potatissorter, lökar, frukt och bär allt samlas in för att bevaras för 
eftervärlden. Det sker under en organisation som heter Programmet för 
odlad mångfald som förkortas POM. Ni som har varit inne i Örtboden har 
nog sett de fina planscherna som POM skickade ut för några år sedan. 
 
Anna beskriver brunbäret så här: 
Ja brunkörsbär från Närke är en körsbärssort som odlats mycket länge i 
vårt land och man har tagit rotskott och gett bort till andra gårdar. Genom 
kärnsådd torde det ha lett till nya kloner av sorten och det är så man tror 
att den uppkommit i Närke.  
  
Frukten är liten och plattrund med över- och undersida ganska platt. 
Färgen är svartröd eller svartbrun. Skaftet är medellångt och böjligt samt 
grönt. Frukterna sitter ensamma alternativt två och två på små korta 
grenar. Köttet är surt, löst och rikligt med köttsaft. Stenen är liten 
och rund och utan betydlig spets. 
  
Är det någon på ön eller i förskingringen som vet vad körsbären på Vinön 
kommer ifrån eller vad de heter så är de varmt välkomna att höra av sig 
till mig genom att dyka på mig eller direkt till Anna Berggren. Man kan 
komma i kontakt med Anna via e-post: sunds.gard@telia.com .  
 
I november ska man beskära vindruvor om man har några.  
Dröm vackra trädgårdsdrömmar nu i höstmörkret!   
 
Hälsningar från Rosie på Vinön! 
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FISKFAVORIT MED RÄKOR & TOMAT 
4 port Ugn 225° 
600 g vit fiskfilé 
1 tsk salt 
100 g skalade räkor 
1 tsk torkade dillfrö 
2½ dl tomatsås med crème fraiche (Kelda) 
1 dl lagrad ost 
Garnering: räkor och dill 
Dela fiskfiléerna i portionsbitar. Strö på 
salt och lägg fisken i en smord form. Strö 
över räkor och dillfrö. Häll över tomatsåsen. 
Strö över osten. Gratinera fisken i ugnen ca 
20 min. Garnera. 
Servera med pressad potatis. 
 
PAPRIKAFISK 
2 port Ugn 225° 
1 tsk matfett 
300 g vit fiskfilé 
salt, svartpeppar 
1½ dl mager grädde 
½ dl ajvar relish 
½ tsk salt 
1 msk hackad persilja 
½ dl riven mager ost 
Tillbehör 
Kokt ris, röd paprika 
Gör så här 
Smörj en ugnsfast form. Krydda fisken med 
salt och peppar och lägg den i formen. 
Blanda grädde, ajvar relish och salt. Häll 
blandningen över fisken. Strö över persilja 
och ost. Gratinera mitt i ugnen ca 20 min. 
Servera med kokt ris blandat med finhackad 
röd paprika. 
 
KRÄMIG GRÄSLÖKSPOTATIS 
4-6 port Ugn 225° 
8 - 10 potatisar 
1 tsk grovt salt 
2½ dl mellangrädde 
1 dl finskuren gräslök 
Gör så här 
Skala och klyfta potatisen. Bred ut 
klyftorna i en smord ugnsfast form. Strö 
över salt och häll på grädden. Tillaga mitt i 
ugnen 20 – 30 min. Strö över finskuren 
gräslök vid serveringen. Serveras till korv, 
rostbiff eller stekt kycklingfilé. 

 
KOKOSKYCKLING MED LIME & 
PEPPARROT 
4 port 
600 – 800 g kycklingfilé 
2 msk majsena 
½ tsk salt 
2 msk olja 
4 dl kokosmjölk 
rivet skal av 1 lime 
1 – 2 tsk riven pepparrot 
½ kruka basilika 
2 paprikor 
salt, peppar 
Gör så här 
Ansa och skär kycklingfiléerna i smala 
strimlor. Blanda majsena och salt och vänd 
kycklingen i blandningen. Häll oljan i en gryta 
och låt oljan bli riktigt het. Fräs 
kycklingbitarna någon minut under 
omrörning. Tillsätt kokosmjölk, rivet 
limeskal och pepparrot. Låt grytan 
småputtra under lock ca 10 min. Kolla att 
kycklingköttet är klart. Hacka basilikabladen 
grov. Ansa och skär paprikan i ganska stora 
bitar. Vänd ner basilikan och paprikabitarna i 
grytan och lår puttra under lock ytterligare 
3 min. Smaka av med salt och peppar. 
 
PROVENCALSK KYCKLINGGRYTA 
2 port 
200 g kycklingfilé 
1 msk rapsolja 
2 krm salt 
1 krm svartpeppar 
1 tsk torkad timjan 
150 g champinjoner 
½ gul lök 
1 tsk rapsolja 
1 morot 
100 g rotselleri 
2 dl krossade tomater  
½ hönsbuljongtärning  
1½ dl vatten eller vin 
Gör så här 
Skär kycklingen i bitar. Bryn den i olja i en 
stekpanna. Krydda med salt och peppar. Skär 
svampen i bitar och hacka löken. Fräs 
grönsakerna mjuka i oljan. Tärna morot och 
selleri. Rör ner dem i pannan och tillsätt 
tomater, buljong, kyckling och vatten eller 
vin. Koka ca 10 min. 

Några enkla och snabba vardagsrecept 
bidrar jag med denna gång. 
Smaklig måltid!  

Christina Johnsson  
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v. 44 

v. 45 

v. 46 

v. 47 

v. 48 

dec

                        
 

1 torsdag  Allhelgonadagen

2 fredag  Alla helgons dag

3 lördag   

4 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet  

5 måndag   

6 tisdag  Fotvård, Ingalill                                                                             Gustav Adolfsdagen
Brandövning                                                                     

7 onsdag 
 

8.30 
14.15 
19.00 

Massage, Elisabeth 
Ekonomikurs 
Öppet hus - Svenska kyrkan 
Tjejträffen - Skrattkväll 

8 torsdag 9.40 Studiebesök hos Anna Berggren 

9 fredag  Sophämtning

10 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön Förr” 

11 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet                                                                                       Fars dag

12 måndag   

13 tisdag  

14 onsdag 08.30 
19.00 

Ekonomikurs 
Tjejträffen - Matlagning 

15 torsdag  Beställ bröd!

16 fredag   

17 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön Förr” 

18 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet 

19 måndag  Lämna in bidrag till nästa Ö-blad denna vecka!

20 tisdag  

21 onsdag 8.30 
19.00 

Ekonomikurs 
Tjejträffen - Filmafton                                                                            

22 torsdag 9.40 Studiebesök Åloppe ekomat                                                                     Beställ bröd!

23 fredag  Sophämtning

24 lördag 14.00 
16.00 

Vindkraftsmöte 
Medlemsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening 

25 söndag 
 

10.30 
16 - 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset - kyrkkaffe 
Biblioteket har öppet                              

26 måndag 19.00 Bondecirkeln 

27 tisdag   

28 onsdag 19.00 Tjejträffen - Vinprovning 

29 torsdag  Beställ bröd!

30 fredag   

1 lördag  Kurs Utomhuspedagogik i skolan 

2 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet                                                                               Första advent

 

november 2007 
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Kom ihåg att meddela till redaktionen om vad som händer varje månad på Vinön,  
så det kan komma med i vår kalender. 
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