


 
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 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING,  pg  46 94 70 - 9 

Några ord från redaktionen….. 
 
 
Ett år går otroligt fort, vi är nu åter inne i advent. 
Ljusen inomhus värmer och sprider en förhoppning 
om en god och fröjdefull 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. 
 

Som vanligt har vi ett innehållsrikt Ö-blad. Vad vi 
inte fick med i texten är att Hembygdsföreningen har 
fått en skrivelse om hur man kan anordna en miljövänligare sophämtning. Det skulle 
i så fall ske med häst och vagn. Observera att detta inte är något aprilskämt utan 
mycket allvarligt menat. Det skulle också innebära ett nytt arbetstillfälle för någon 
på ön under förutsättning att man har tillgång till en häst.  
 

Den/de som eventuellt är intresserade bör omgående höra av sig till Mona Blixt,  
mobil 070 -  370 59 50, för att få veta mer. 
 

Förträffliga fotografer denna gång har varit Bernt Forsberg, Rachel Goff, RoseMarie 
Olsson och Eva Widlund. 
 
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 

 



 

VINÖNS JULMARKNAD 
 

TREDJE ADVENT  
 

KL 13.00 – 17.00 
 

 
 

Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad 
söndagen den 16 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  
• Varma vita lammskinn från vinöfår 
• Kaffe, glögg och pepparkakor 
• Julkort med julhälsning från Vinön 
• Samlings-cd av Ö-bladet under fem år, 2003-2007 
• Böcker  

Boken om Hjälmaren   Karlsson, Winnfors, Lahall 
Vinön - en resa   Bo Eks bok om Vinön  
Kaptenens ord är lag  Åke Norén   
Tjugo år på Vinön   Carl Blom 
Vinöns själ   Carl Blom    
Hänt och Tänkt  Carl Blom 
 

Årets bästa vinöbild  
Vinnarna av sommarens fototävling presenteras. 
 

Julmarknaden i skolan arrangeras nu för nionde året och det har blivit en 
uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet. Det 
är trevligt att träffas en stund, dricka 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 
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Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut,  
 

kommer till Vinön onsdagen den 12 december 
 

Boka tid på tel. 070- 399 58 08, telefontid 08-09       
                                
 

 
 

 
 
   

Är du ute och går i mörkret? 
Tror du att du syns? 
 
Inte utan reflexer! 
 
 
Pannlampa, ficklampa och reflexväst är 
mycket bra att använda för att både se och synas! 
 

 
 

 
 

            
   Vi behöver SPARKAR! 
 
   Har du en gammal spark, som du inte behöver. 
   Den behöver inte vara hel. Vi kommer gärna och 
   tar hand om den. 
 
   Kontakta i så fall någon av Eva, Rosie, Veronika  
   eller Yvonne. 
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Lilla jul och andra jultraditioner 
 
Ibland tar jag bilen till fiskehamnen som ligger vid 
hamninloppet till Mariehamn där sitter jag och tittar på när 
Ålandsfärjorna kommer eller åker. En del dagar rycker och 
sliter vinden hårt i bilen och trutarna har sökt sig till land 
och bidar sin tid tills den värsta blåsten är över, ibland är 
vattnet spegelblankt och jag behöver inte ta skydd i bilen 
utan kan sitta på en sten och njuta av vatten och vind. 
Båtarna går i nästan alla väder och det lyser alltid trevligt inne i dem. Båtarna är 
som små städer som guppar runt på havet. Livet ombord är liksom avskärmat från 
omvärlden, det är det lite så att åka på kryssning, man kliver ombord och då lämnar 
man sin vardag och verklighet. Ombord är inget som vanligt, man sover i hytt, äter i 
en gungig restaurang, handlar på tax free, köper parfym och spelar på 
spelautomater. Detta gör att många även lämnar sin gamla personlighet iland och 
blir nya personer för 24 timmar. En del slappnar säkert bara av och har lite roligt så 
där lagom hämningslöst medan andra släpper alla hämningar totalt, om de nu haft 
några, och lever loppan i dess fulländning. Ibland står det i de lokala tidningarna 
om någon som ramlat överbord och ibland om brott begångna någonstans mellan 
Finland och Sverige. Lite hämningar kan man gott ha kvar tycker jag. I slutet av 
oktober körde Ålandsfärjan på grund strax utanför Mariehamn på väg i till hamnen. 
Hur de kunde köra på en häll som de kör förbi fyra till sex gånger dagligen annars 
utan problem visade sig bero på att andre styrman lagt in fel kurs i färjans 
automatiska styrning och sedan sysslat med annat under gång. Kanske han också 
lämnade sin vanliga personlighet iland den dagen och blev lite hämningslös. 
 
Senast jag tittade på båtarna kom det snö i byarna som piskade mot vindrutan. 
Båten som kom in till hamnen lyste i rusket som en julgran. Ombord på båtarna 
serveras julbord för fullt och inne i Mariehamn har årets juldekorationer satts upp 
utmed shoppingstråket. Det är mörkt mest hela tiden och vi har hängt upp 
jordnötter till de frusna småfåglarna som hänger runt i vår trädgård. Häromdagen 
fick ungarna med sig en lapp om luciafirandet hem från dagis. Det vankas jul. 
 

Finns det något härligare än att äntligen få ta fram advents-
ljusstaken och kanske våga sig upp med några tomtiga 
julgardiner? Några kanske kan tänka sig härligare saker men de 
flesta håller nog med mig. Här på Åland så firar man ”Lilla jul”, 
det är helt enkelt en mini-julafton som firas första advent. Då gör 
man en liten julskinka, liten Janssons frestelse etc. Man bakar 
pepparkakor och slår in små julklappar åt barnen och en del tar 
till och med in en liten gran. Allt detta kom som en överraskning 
för oss förra året när vi var nyinflyttade men i år är vi beredda.  
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Jag vet vad Mamma tycker om det här men jag tycker att det är skönt att ta bort lite 
av pressen och förväntningarna från själva julaftonen. När jag var liten hade 
Mamma strikta regler vad det gällde julfirande, hon hade datum för uppsättning av 
julgardiner, framplockandet av adventsljusstakar, saltning av julskinka, 
provsmakning av julskinka, pepparkaksbak etc. Men viktigast av allt var att 
fönstren blev putsade innan julgardinerna sattes upp till lucia, var inte fönstren rena 
kunde vi lika gärna ställa in julen. Jag ville alltid ta fram t.ex. adventsljusstakarna 
tidigare än första advent men Mamma nekade, kvällen innan första advent fick vi 
under stor andakt ta fram de efterlängtade ljusstakarna och först på själva 
adventssöndagen skulle de tändas. Julskinkan griljerades dagen innan julaftonen, 
Pappa och vi barn kretsade som gamar runt skinkan som griljerats och ville smaka, 
men icke, vi fick vänta tills julaftonen. Nog såg jag att Pappa nöp en bit från 
undersidan av skinkans kant där det inte syntes så väl men jag vågade sällan. När 
sen väl julaftonen kom och julgardiner, stakar, granen, frukt, godis, maten och allt 
annat var klart och framtaget var känslan obeskrivlig. Doften på julaftonsmorgonen 
kan jag än erinra mig ibland. Genom ett barns näsa var lukten av granen, 
klementiner, golvpolish och julskinka höjden av lycka och spänning. 
 
Senare i livet har jag aldrig fått den där riktiga pirriga känslan vid jul igen och jag 
sökte länge desperat efter den. Jag trodde att det var något som fattades, att om jag 
bara fick till alla moment likadant som när jag var liten så skulle känslan infinna sig 
igen. Men det gjorde den inte och jag tyckte att julen blev tråkig och stressande, alla 
mina försök att återskapa den där rätta känslan gick i stöpet.  

 
Jag har så småningom insett att den känslan inte kom från alla 
mammas julförberedelser utan från ett barns sinne. Jag är inte barn 
längre och kommer alltså inte att kunna uppleva julen på samma sätt 
igen. En vuxen vet och kan alldeles för mycket för att uppleva saker 
på samma sätt som barn. Så nu, med insikten om vad som felat, kan 
jag bygga mig en ny julkänsla som bygger på andra saker som är 
viktiga i mitt liv nu som familjen och att man har tid tillsammans, äta 
något gott och bara slappna av ett tag.  
 

Jag tror att lagom är bäst och att det blir skönast att dela upp julens alla 
härligheterna på fler dagar och tillfällen. Många familjer har nog hittat sin modell 
för ett lyckat julfirande och även min kära Mamma har trappat ner lite och kör 
numer på parollen att ”det ordnar sig” och ”det blir jul ändå”, men det ska ni veta 
att det gäller bara om fönstren är rena. 
 

En riktigt god jul till er alla! 
 

                                       Therese Arvidsson 
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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 eller 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 Blixt 
 

019-44 80 50  eller 070-370 59 50 

 
 

 
 

   KONFERENSER i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers, men även fika och mat på möten 
och privata tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.  
 

Bokning och förfrågningar:    
 

Yvonne Karlsson tel 019-448057 eller 073-9280405 
 
  
Veronika Persson tel 070 743 82 45 
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Studiebesök på Sunds gård 
 
Vi var tio personer som hade nappat på möjligheten att få åka till Anna och 
Göran Berggrens gård utanför Nora. De driver ett företag där jordbruket är 
basen men verksamheten har vidareutvecklat sig mot byggnationer, bostäder och 
andra fastigheter.  
 
Göran tog emot oss och vi började vårt 
studiebesök i den nybyggda hallen för 
lösgående nötdjur. Det hade från början 
varit tänkt som ett oisolerat hus, men 
efter några djupfrusna ensilagebollar så 
valde man att satsa på en isolerad hall. 
Göran säger att investeringen kan 
ifrågasättas om den kan räknas hem i 
pengar men djuren växer bra och 
arbetsmiljön är bättre och arbetet går snabbare.  

 
Anna hade ju utlovat en lättare lunch 
och vi fick soppa och nybakat bröd. 
Hon berättade om sitt arbete med att 
skapa en genbank för äpplen och annan 
frukt på Alntorps ö i Norasjön. 
Äppleträden är på plats och nu jobbar 
hon med att skapa aktivitet på ön. Det 
har spelats teater hon har 
äppelfestival och en massa andra 
saker. Just nu jobbar hon med att 

skriva för Programmet för odlad mångfald POM.  
 
Sen var det dags att titta på hönorna. Berggrens har ca 10 000 ekologiska höns i 
en anläggning i flera plan, hönorna får också gå ut om de vill. I hönsens hage 
finns även ja just det fruktträd som det är meningen att hönsen ska picka under 
men det har visat sig att de även kan flyga upp i träden för att äta frukten.  
 
Det var mycket trevligt att få veta lite mer om Sunds gård och vi tackar Anna 
och Göran som tog sig tid med oss. 
 
Det andra studiebesöket som skulle gå till Åloppe för att titta på deras 
förädlingsstation har vi senarelagt till nästa år. 
    /Bondecirkeln genom RoseMarie      
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Välbesökt medlemsmöte planerade för verksamheten 2008 
 
Oj vad det finns mycket idéer!  Och vilka engagerade medlemmar vi har i föreningen! Det var 
fullsatt i lokalen i skolan denna lördagseftermiddag när vi skulle prata föreningens verksamhet. 
Ordförande Mona Blixt inledde mötet med en sammanfattning av vad som har hänt inom 
föreningen under detta år. Därefter redogjorde jag, Eva, för hur verksamheten har sett ut de 
senaste åren. Föreningens verksamhet hänger starkt ihop med hur många aktiva medlemmar vi 
har när vi t.ex. ska anordna olika aktiviteter. Vi hade skrivit upp allt möjligt som händer både i 
föreningens regi och i övrigt runt om på ön. Mötesdeltagarna fick sedan i uppgift att under fikat 
fundera över vad vi vill fortsätta med och vad som kanske kan ändras. Alla nya och ”gamla” 
idéer välkomnades! Efter livliga samtal kring borden försökte vi sedan knyta ihop påsen och vi 
konstaterade att ett antal arbetsgrupper behövdes. 
 
Några arbetsgrupper finns redan och några bemannades denna lördag. För att börja med det 
som ligger nära skrivaren så har vi ju en arbetsgrupp som jobbar med Ö-bladet varje månad. Vi 
har en fastighetsgrupp som ser till att våra hus sköts. En arbetsgrupp för missionshuset finns 
numera också. Och på mötet bildades en arbetsgrupp för Norra badet, den plats på ön som får 
mest besökare varje år vill jag påstå. Förutsättningslöst ska man titta på hur det ser ut där idag 
och fundera på hur man vill att det ska vara. I denna grupp ingår nu Sten Karlsson, Margareta 
och Sofia Fahlander, Tomas och Catrine Neiler. De har redan haft ett möte och mer om detta 
kan man läsa på annan plats i Ö-bladet. Vandringsstigen är uppskattad av många öbor, men det 
är lite lurigt på några ställen med träd som lutar. En arbetsgrupp som ska se till framkomligheten 
och säkerheten utmed stigen startade också denna lördag. Idag består den av Sten och Mariann 
Karlsson tillsammans med Sven-Åke Persson. Arbetsgrupper för midsommar, valborg och 
lyskväll, övernattningsmöjligheter på ön m.fl. grupper är delvis bemannade.  
 
En arbetsgrupp som har funnits en tid är Trafikantrådet, vilket vi har berättat om i tidigare Ö-
blad. De har i dagarna skickat in en skrivelse om färja-bussanslutningen. Busspendlarna har 
denna höst märkt en kraftig försämring. Vid flera tillfällen har resenärerna sett hur bussen åker 
iväg lagom innan färjan kommer i land.  
 
Det är roligt att se detta engagemang bland öborna. Tillsammans kan vi göra mycket bra på vår 
ö. Alla som vill vara med i någon grupp är välkomna att höra av sig till mig eller till någon annan 
i styrelsen.  
 
Eva Widlund 
0768-56 46 92 
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Rapport från arbetsgrupp ”Norra Badet” 
 
Efter ett medlemsmöte i Vinöns Kultur- & hembygds-
förening gällande verksamhetsåret 2008 bildades 
ovanstående arbetsgrupp. 
 

Vår uppgift är att arbeta fram en utvecklingsplan för 
hur vi skulle vilja ha det på Norra badet.  I gruppen 
ingår än så länge: Sten Karlsson, Margaretha 
Fahlander, Sofia Fahlander och Catrine & Tomas Neiler. 
Arbetsgruppen ”Norra Badet” hade sitt första möte hemma hos Margaretha Fahlander 
den 29 november. Vi fortsätter nu vårt arbete med bl.a. diskussioner med Örebro 
kommun. 
 
Har Du några idéer och tankar om hur Du vill ha det på Norra Badet eller skulle Du 
vilja delta i arbetsgruppen?  
 
Hör i sådana fall av dig till någon i arbetsgruppen:  
Margaretha Fahlander  019-44 80 60  
Sofia Fahlander  070-40 86 984 vv1@bredband.net 
Sten Karlsson 019-44 81 60 vinobagarn@broadway.se 
Catrine & Tomas Neiler 019-23 04 38 
 
 

 
 
Ang. soptunnorna vid Norra Badet 
 
Då soptunnorna nere vid Norra badet tydligen också används av sommargäster och 
boende på Vinön, så tål det att påminnas om att alla husägare måste ha en egen 
soptunna!  
 

Soptunnorna är ju till för badgäster och turister. 
 

Saknar du abonnemang för soptunna, ring då Örebro Kommun på  019-21 18 00. 
 

Har du andra frågor gällande befintligt abonnemang, vänd dig i sådana fall till 
Kundtjänst Samhällsbyggnad på 019-21 21 00. 

 
Kom också ihåg att… 
 

Återvinningscentralen i Odensbacken är öppen varje onsdag mellan kl. 12.00 och 
19.00 samt första lördagen varje månad mellan kl. 09.00 och 15.00. 
 

Du kan göra något för miljön - sortera ditt avfall! 
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Det händer i projektet … 
 

Kursavslutning var det första lördagen i december 
 
Efter tio månaders kurs på Vinön var 
det så dags för examen för gruppen 
av pedagoger som har gått 
utbildningen i utomhuspedagogik  
här på ön. Alla årstider har vi haft 
med i kursen, liksom dagar med  
barngrupper. Litteratur har lästs,  
en rapport har var och en skrivit  
och många erfarenheter och goda 
tips har man delgett varandra.  
 
Kursen som heter ”Utomhuspedagogik med inriktning mot Natur- och Kulturmiljöer” 
är ett samarbete mellan Temavandringar på Vinön och Linköpings Universitet, CMU 
(Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik). Ansvariga för kursens genomförande är 
Eva Widlund (Vinön) och Helena Alsegård (CMU). Anders Szczepanski, enhetschef på 
CMU har det övergripande ansvaret för kursen. Många öbor och andra har varit 
delaktiga i utbildningen och jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt har hjälpt 
till att göra denna kurs så bra som den blev. Utan er hade det inte varit möjligt. Det 
har varit mycket intressant att läsa utvärderingarna. Vinterhelgen är nog en av de mest 
uppskattade samt SSRS insats i våras. I skolan sitter ett antal blad uppsatta på väggen 
med deltagarnas bästa kursminnen. 
 
28 utomhuspedagoger har nu tagit farväl av Vinön som sin ”kurs-ö”. Det var lite 
vemodigt att skiljas, men jag tror att de kommer att hålla kontakt även i 
fortsättningen.  
      Eva Widlund 
 

 
 

Nytt år – ny kurs 
Anmälningar till nästa år ramlar 
in för fullt. Snart har vi ett nytt 
gäng som kommer för att lära sig 
mera om att jobba utomhus med 
elever och ta tillvara det som 
finns runt om oss i verkligheten.  
 
Är du eller någon i din omgivning 
intresserad är det hög tid att 
anmäla sig till nästa års kurs. 
Sista anmälningsdag är den 15 
december! Information finns i 
skolan på Vinön eller kan fås på 
mail: temavandringar@vinon.se  

11



 
Julblommor hör julen till så jag tänkte presentera två denna månad. 

Amaryllis Hippeastrum x hortorum 
Hippeastrum - efter en grekisk gudinna hortorum – framkorsad 

Ursprungligen kommer amaryllisen från sydamerikanska 
kontinenten där det finns 75 kända arter. De första kom till 
Europa på 1700-talet  

Skötselråd: En planterad amaryllis som köpts knoppig ska placeras ljust 
och vattnas sparsamt, bara vatten när jorden torkat upp. 
Blomsterstängeln blir annars lätt för lång. Om detta hänt får man antingen 
staga upp den med en blomsterpinne så den inte välter, eller skära av 
blomstängeln till snittblomma. Som snittblomma har amaryllisen samma 
hållbarhet som kvar på löken. Sätt bara dit en gummisnodd längst ner på 
stjälken så inte stjälken "rullar upp sig". 

Den som vill kan ju spara löken till nästa år vi brukar ställa ut dem på 
sommaren för att sen ta in dem på vinterförvaring och sen hoppas på att 
det kommer någon knopp. Den kommer ju oftast efter jul men amaryllisen 
är fin då också. 

Hyacint 
Hyacinthus orientalis Hyacinthus efter en grekisk yngling Hyakinthos 
orientalis från Östern 

Skötselråd: Hyacinter ska vattnas sparsamt då hyacintlöken innehåller 
mycket av den näring och fuktighet som knoppen behöver för sin 
utveckling. De utvecklade blommorna behöver dock mer vatten, men 
jorden ska alltid torka upp mellan vattningarna. 

För bra hållbarhet och kompakta stänglar vill hyacinten stå svalt. T ex 
nattetid när man sover eller dagtid när man inte är hemma. Långa 
stänglar kan skäras av och användas som snittblomma och har då lika 
lång hållbarhet som kvar på löken. 

Hyacinter doftar mycket och gott så allergiker är ofta känsliga för dem. 
När de blommat över kan man spara dem till våren och plantera ut dem i 
trädgården eller direkt om det är milt. De blir inte lika kompakta i 
blomningen men är fina ändå! 

Det finns mer att läsa om julblommor på www.odla.nu  

Ha en härlig grön jul d v s med mycket blommor och grönt inne! 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön! 
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Julhälsningar 

2007 

 
God Jul o Gott Nytt År     

 

              tillönskas Er alla 
 
 
 

                 Mariann o Sten 
                               

 
    En riktigt God Jul  

önskar vi alla 
vinöbor 

     
  Sofia och Maggan Fahlander     
                    

 

 God Jul och Gott Nytt År 
 
  
 
 
 

önskas alla läsare av Ö-bladet 
 

                    Redaktionen  
 

 
 

 
 

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 
 

 
 

 
önskar 

 

Ruth och Lennart Eriksson 
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Glöggfest på engelskt vis 

 
Varje år, andra torsdagen i december, arrangeras en ”galakväll” av företagar-föreningen 
i min födelseby, Battle, strax norr om Hastings på engelska sydkusten. Jag, Rachel, 
frågade Gunilla om hon ville gå på festen: ”Då gäller det att vi åker till London och tar 
tåget ner”, sade hon. Och det gjorde vi. Ljus, maskerad och glögg väntade oss! 
 
Men först måste vi berätta om denna märkliga gamla by; den 
lever på minnet av ett slag som ägde rum för nära tusen år 
sedan. Ordet Battle betyder strid och det var på just denna 
plats, ett fält, som slaget vid Hastings ägde rum den 14 
oktober år 1066 och där kung Harold förlorade England till 
Vilhelm Erövraren. Så här beskrivs historien: Harold hade 
nyligen krönts till konung men satt inte säkert på tronen. Två 
rivaler gjorde anspråk på kronan. Det var den norske kungen 
Harald Hardrada (betyder Den skoningslöse) och hertig 
Vilhelm som styrde i den gamla vikingabosättningen 
Normandie på andra sidan engelska kanalen. 
 
Harald Hardradas 300 skepp hade just anlänt till Englands 
nordöstra kust, besättningarna gjorde sig redo till strid. 
Kungens här, utrustad med skräck-injagande dubbelyxor, drog 
dit och mötte norrmännen nära staden York (också här en 
vikingabosättning) och besegrade dem så grundligt att bara 
25 skepp behövdes för att föra de överlevande hem österut 
över Nordsjön.  Men inte fick Harold vila på segern; kungens 
spejare lät veta att Vilhelm väntade på förlig vind för att med 
fotsoldater och kavalleri, inalles 6 - 7000 man korsa kanalen. 
Kungens taktik var att snabbt marschera söderut genom 
landet för att ta Vilhelm med överraskning. Kungens här måste emellertid gå en lång 
sträcka och var dessutom utmattad efter slaget mot norrmännen. Vilhelm däremot 
kunde förlita sig på god uppbackning med mat och vapen – och hans utvilade här hade 
bara nio kilometer att tillryggalägga från Hastings på engelska sydkusten upp till platsen 
där härarna möttes – fältet som fick namnet Battle. Harolds här tillintetgjordes, 
kungen själv dödades och Vilhelm, nu med tillnamnet Erövraren, blev snart krönt till 
Englands konung. Det skedde i London och Vilhelm fick avge ett löfte att bygga ett 
kloster på platsen där han orsakat sådan blodspillan. 
 
”Där ser du Gunilla”, sade jag när vi gick förbi ruinerna av benediktinerklostret, Battle 
Abbey, ”precis där dog kung Harold och hans två bröder”. 
Byn växte fram för att tjäna klosterbrödernas verksamhet. Framför den monumentala 
portalen, vilken restaurerats, finns en liten grön plätt, byns allmänning, där en gång kor 
betade utom på marknadsdagar. Nu står bilarna parkerade runt gräsmattan. Den utgör 
början på bygatan och vi går mot vårt hotell, Priory House, ett fyravåningshus från 
1600-talet. Skymningen faller och vi behöver vila innan julbelysningen över gatan slås på 
och butikerna öppnar igen inför festen. Min goda vän Mary, ägare till hotellet, väntar  
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oss i klubbrummet som bl a är säte för företagarföreningens möten. Senare på kvällen 
kommer föreningsmedlemmarna att spisa gemensam middag i festmatsalen en trappa upp 
– samma plan som våra rum. Mary och hennes gamla mor bor själva på översta våningen. 
Mary lovar att, som husfru, ta på sin fina 1700-talsdräkt - ”om jag  
fortfarande kommer i den”, skrattar hon.  
 
I varje hus längs bygatan finns butiker, 
pubar, hotell, matställen och tésalonger. Och 
överallt är butikspersonal och allmänhet 
klädda i historiska dräkter eller som 
sagofigurer. Nåja, fastighets-mäklarna 
svävar omkring som spöken på sitt kontor. 
Annars kan man hälsa på kung Henrik VIII, 
han som likt vår Gustav Vasa, reformerade 
kyrkan. Henrik, också känd för sina sex 
fruar, har för aftonen hustrun Ann Boleyn i 
sällskap, hon som blev mor till Elizabeth I 
men senare fick ett sorgligt slut under 
bödelns yxa. Där borta längs husväggen 
smyger en smugglare, en i ligan som med 
säte i Battle framgångsrikt härjade längs 
kusten. Företagarföreningens ordförande är klädd till tulljägare i uniform med sabel och 
trekantshatt. Han är en av kronans män som på 1700-talet red ut för att spana över 
klipporna mot havet och ner på strandens grottor där smuggeltrafik pågick nattetid. 
Jultomten åker i det speciella jultåget; med bjällror och klockor frustar det fram och 
åter längs gatan. Det är bara att hoppa på och åka med en bit! Utanför kyrkan står en 
kör och sjunger julsånger. 
 
Bilarna är borta och trottoarerna – väl dubbelt så höga som längs en modern gata fylls 
av folk. Somliga är långväga, som vi, andra kommer från kringliggande byar och 
Battleborna själva kommer ut för att umgås, handla till kvällens specialpriser eller bara 
titta in i butikerna där godsaker bjuds. Dörrar är vidöppna och trots vinterruggigt 
väder är det stimmigt och ångande varmt därinne. Hurså då? Butikslokalerna är små och 
gamla och det är mycket folk, somliga i höga hattar, kungakronor, diadem, poliskask … en 
toppig häxhatt slår faktiskt i en låg takbjälke. Sen är det brickor med godbitar, bord 
med läsk och – engelsk glögg.  Vi börjar i Westminster Banks kontor där kassörskorna är 
klädda till skogsväsen med spindelvävsmake-up. Riktig (?) spindelväv hänger från taket. 
På disken av ek, blanknött av ålder och pengatransaktioner står skålar med jordnötter 

och ostbitar på tandpetare. På ett bord intill 
serveras små smörgåsar och specialiteten 
”grisen i filten” (pig in the blanket), dvs  korv 
inbakt i pajdeg. Sen finns det förstås bakelser 
med söt fyllning av korinter, sultanrussin, 
nötmassa och sirap. Och vad serveras därtill? 
Jo, ”mulled wine” – vinglögg på engelskt vis. 
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Recept:  
1 flaska rödvin 
60 gram brunt socker 
1 kanelstång 
riven muskotnöt 
1 apelsin, skuren i två halvor 
1 lagerblad 
(glöggen kan spetsas med lite slånbärslikör) 
 
Gör så här: häll vinet i kastrull tillsammans med apelsin, socker, lagerblad och 
kryddorna. Värm försiktigt tills sockret smält. Smaka av för att se om vinet behöver 
mer sötma, tillför då mer socker. Tag kastrullen av plattan och häll i slånbärslikören om 
sådan används. Sila av och servera genast i värmetåliga glas.  
 
Utanför slaktarens butik står en skotte i kilt och tutar på sin säckpipa. Han välkomnar 
folk in på en liten whisky. Hos mäklaren - det blir alltfler husmäklare i Sydengland sedan 
tunneln under kanalen öppnades - inleds affärer. Iförd spökmundering undrar mäklaren 
om en gäst inte vill byta sin tomt mot ett stenruckel på en bergssluttning i södra 
Frankrike? Ett glas glögg till kanske? Spökena svävar bland datorer och broschyrer och 
några flaxar över gatan för att kolla in konkurrentens fest och smaka på vad som bjuds. 
 
Vi köper en julklapp hos apotekaren i ett hus från 1400-talet. Vi pratar med ägaren som 
är ordförande i företagarföreningen och har nordiskt påbrå. Han bjuder oss att titta in 
senare på föreningens middag för att smaka på ostbrickan och portvinet som föregår 
”puddingen” dvs efterrätten. 
 
”Jag vill att du träffar Ben”, säger jag till Gunilla. Till vardags är han kock i 
restaurangen The Almonry, förr fattigstugan. Han sitter nu som Tomtefar i grottan, 
byggd inne hos tanterna på ”Pilgrimens Vila”, ett korsvirkeshus från 1300-talet. Vi 
värmer oss vid stockeldsbrasan. Öppna spisar i Battle är så stora att man kan krypa in i 
dem. Ben har fullt upp med mycket unga besökare som kommer med önskelistor. Vi tittar 
i stället på försäljningsbordet. Det är rea på chokladkakorna och jag ser tre bitar i 
glanspapper, de ser ut som guldtackor. ”Dom köper jag” säger jag till expediten, för 
kvällen klädd till kanin. Hon blir arg, nosen darrar, ett öra börjar sloka. Är jag girig nog 
att köpa hennes tre sista chokladkakor? Jag lägger tillbaka en. 
 
”I morgon kan du träffa Ben där han hjälper till att laga julmiddagarna på The Almonry i 
andra änden av bygatan”, säger jag. Julmiddag på restaurang i England är tradition: där 
sitter folk med kronor av silkespapper på huvudet, äter kalkon eller rostbiff till 
ugnsbakade rotsaker och kokt brysselkål. Och så roar de sig med att fyra av 
smällkarameller bordsgrannar emellan.  
 
Nu i år, 2007, är jultomtens grotta byggd inne i museet ”Gårdagens värld”. Jag undrar 
om det fortfarande är Ben bakom tomtens långa vita skägg. 
 
Text: Rachel Goff och Gunilla Blomé   Foto: Rachel Goff 
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Bokanmälan 
 
Jag har med stort nöje inmundigat Torgny Lindgrens senaste alster 
”Norrlands Akvavit” utgiven på Nordstedts 2007. För mig faller det sig 
enklast att konsumera litteratur i talad form och med författaren själv som 
uppläsare blir även lyssnandet i sig en njutning. 
 
Boken är kort och går utan större omsvep rakt på ämnet. Liksom den omskrivna bagatellen 
”Caiprinha med döden” av Maria Ernestam tar den ett lekfullt grepp på existensiella frågor 
som var och en kan relatera till. Detta har saknats i modern svensk litteratur och fyller en 
viktig funktion när den själsliga vilsenheten gör sig påmind, kanske särskilt så här års när 
arbetsbördan minskar och den s k Julen med frenesi bankar på dörren.  

 
Handlingen utspelar sig som vanligt i Kalvträskområdet, denna gång 
under den heta sommaren för ett par år sedan och landskapets skönhet 
beskrivs med säker hand, lätt igenkännbart för oss som sett det. Här 
cyklar den åldrande f d väckelsepredikanten Olov Helmersson runt på 
grusvägarna för att bland sin kraftigt decimerade hjord ställa tillrätta de 

stora misstag han begick för 48 år sedan.  
 
Med sedvanlig humor beskrivs svårigheterna han möter när han försöker tala de tidigare så 
lättledda församlingsmedlemmarna tillrätta. Ett visst vemod finns som följeslagare vid hans 
färder och någon dramatik undfägnas också läsaren men i huvudsak är det uppgörelsen med 
hans förflutna som gör resan. De som annars av prydhet skytt Lindgren och hans ofta burleska 
berättelser ska veta att denna historia sånär som på ett djupt krondike är helt torr och ofarlig. 
 
Dynamiken i en snabbt glesnande glesbygd med åldrandet som enda resurs, förgängelsen, de 
olika helveten som erbjuds efter detta och den ödesdigra konsekvensen av att exkludera sina 
medmänskor från ”vi”-gemenskapen ges kortfattat utrymme. 
 
På det hela taget en läsvärd produktion och ett trevligt avbrott i idisslandet av alltmer 
konstlade polisromaner.                                                                             /Johan Nilsson 
 
PS. Kommunens bibliotek innehar några exemplar av Norrlands akvavit som CD-bok. De är i skrivande stund 
utlånade, och det finns reservationer, men det går säkert att göra ytterligare reservationer via Yvonne. Det går 
också att låna mp3-böcker via stadsbibliotekets hemsida till sin dator, dessa kan man sedan tanka ner på en mp3-
spelare eller mobiltelefon och avnjuta under arbete. /Åsa Ödman 
 
 
 
 

 
 

Tvättbara vita lammskinn av högsta kvalitet säljes. De har många användningsområden. 

Felfria skinn kostar 650 kr per styck,  

slöjdskinn (eller till mindre sittlappar, vagnar el dyl) 300-500 kr styck. 

 

 

Johan Nilsson, 0768-559714 
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Vinökraft  
 

Sista lördagen i november kallade Vinökraft 
sina medlemmar till föreningens första 
höststämma. Trots en strålande vacker 
höstdag med sol och endast ett par 
minusgrader hade närmare tjugo medlemmar 
samlats i Vinöns skola för stämma.  
Total är vi nu närmare 60 medlemmar. 

På stämman valdes en valberedning. 
Valberedningens uppdrag är att till ordinarie 
stämma i vår komma med förslag på ledamöter till 
föreningens styrelse. Fram tills dess kommer 
nuvarande interrimsstyrelse att sitta kvar.  

Föreningens stadgar 
Styrelsens stadgeförslag antogs av stämman med 
några tillägg. Ett av dessa var att föreningen på 
styrelsens förslag registreras som en ideell 
förening. Föreningen har den närmsta tiden inget 
behov att drivas som en ekonomisk förening utan 
den föreningsformen kommer att bli aktuell när 
det är dags för medlemmarna att erbjudas köp av 
andelar.  
Styrelsen fick även i uppdrag att omarbeta några 
av de paragrafer i stadgarna som framförallt 
handlar om hur ägandet av andelar ska utformas.  

Läsvärt i skolans bibliotek 
Något försenad så kommer nu skriften Vindkraft 
på lantbruk att placeras i Vinöns bibliotek. En kort 
sammanfattning av skriften fanns i Ö-bladets 
oktobernummer. Men för den som vill läsa mer 
om hur det brukar fungera med ersättningen till 
markägare mm kan vi rekommendera en genom- 

- Bli medlem i Vinökraft - 
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 för år 2008. 
Medlemskapet är personligt. Ett 
medlemskap medför inga bindande krav 
på ytterliggare ekonomiska insatser men 
däremot så ska man framöver ges förtur 
till att teckna andelar i ett ev. framtida 
vindkraftverk om man så vill.  
 

läsning av valda delar av skriften.  
Några exemplar av ett nytt häfte på 40 sidor från 
Energimyndigheten finns också utlagt i skolan. 
Titeln är Vindkraft – Bygga och ansluta större 
vindkraftverk. Häftet ger en beskrivning av många 
olika aspekter som har betydelse för 
möjligheterna att uppföra vindkraftverk. Skriften 
vänder sig främst till aktörer som vill bygga större 
vindkraftverk men även till alla som vill fördjupa 
sig i tekniska, ekonomiska och miljömässig 
förutsättningar. Häftet finns även att ladda ner 
som pdf-fil från Energimyndighetens hemsida. 

Text och bild - Bernt Forsberg 
Vinökraft - gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11 
www.vinon.se ~ företag/vindkraft 
E-post: vinokraft@broadway.se 
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... Kaffe… 
 

Från allra första början kallades kaffe för ”det svarta 
guldet” och drack av fina människor vid mycket 
speciella tillfällen. Kaffet var en råvara, som ansågs 
mycket exklusiv och svåråtkomlig.  
 

Nästan allt Kaffe i välden härstammar från två arter 
av kaffeträd, coffea arabica och coffea robusta. 
Arabica anses som den finaste av de båda men i 

robusta innehåller med koffein och är stryktåligare. 
Smaken på kaffet är beroende av vart kaffeplantan 
växer, hur den lagras och slutligen hur den rostas.  
 

Brasilien är än idag väldens största kaffeproducent, 
följt av Vietnam och Colombia. Största delen av allt 
kaffe plockas för hand med noggrannhet och omsorg. 
Ett arbete jobb som tar sin tid. Idag är omkring en 
procent av världsproduktionen rättvisemärkt.  
 

Idag är kaffe något man dagligen avnjuter, kanske till 
och med vid flera tillfällen. Man kan lätt få tag på en 
kopp och kaffe har blivit en symbol avkoppling. Det kan 
vara att man tar en paus i sitt arbetande eller att man 
avnjuter en kopp i goda vänners sällskap. Som den 
kaffeälskare jag är så är jag av den personliga 
uppfattningen att många världsproblem har lösts 
samtidigt som man haft en kopp rykande aromrikt 
kaffe i handen…  
 
Idag är det inte bara den traditionella koppen som 
många väljer utan det finns ett brett utbud och sorter. 
Det finns Apelsinkaffe, Café au lait, Espresso, 
Chokladmocka, Kardemummakaffe osv. Det är en hel 
djungel av kaffesorter och de flesta kräver särskilda 
maskiner. För oss alla som inte har detta men ändå 
skulle vilja sätta lite extra krydda på ert kaffe 
rekommenderar jag er att prova någon av dessa… 
 
EN ELLER TVÅ skedar kanel i filtret tillsammans med 
favoritkaffet sätter en ny krydda på en välbekant smakuppelvelse.  
 
KARAMELLKAFFE. Koka 2 deciliter vispgrädde med 1 
deciliter socker och en vaniljstång delad på längden i en kastrull 
cirka 5 minuter tills det blivit en sirapsliknande massa. Ta bort 
vaniljstången och häll lite av den varma massan i koppen och häll 
på det rykande aromrika kaffet. Rör om och servera direkt.  
 
KAFFE HETT som chili. Med torkad chili blir kaffet starkt på ett nytt sått.  
 
SMAKSÄTT KAFFET med hasselnöt, - choklad eller vaniljsurup. 
 
KRÄMIGARE KAFFE. Baristamjölk går att köpa i de flesta butiker idag. Baristamjölken  
ger ett krämigt skum som lyfter fram smaken på ditt kaffe. Är man laktosintolerant finns det en havrebaserad 
 

//  Therese Allard 
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Födoämneskänslighet 
 
Så här i jultider kommer ofta släkt och vänner och hälsar på och då brukar det alltid vara 
någon som är känslig mot något i maten. Jag vet flera tillfällen när nästan panik brutit ut för 
att någon behöver specialkost, vad ska man servera? Ofta vet man ungefär, men hur var det 
nu då med gluten och diabetes och vad är laktos egentligen? Här kommer en liten översikt 
över de vanligaste födoämnesöverkänsligheterna samt lite tips på hur du ska göra och vad 
du ska undvika att servera den känsliga personen.  
 
Diabetes 
Diabetes eller sockersjuka är ett samlingsnamn för flera olika 
sjukdomar som alla har symptomen att kroppens eget 
blodsockerreglerande är nedsatt. När man äter mat så bryter 
tunntarmen ned kolhydrater till socker (energi) och blodet tar upp 
sockret för transport ut i kroppen. Det överflödiga sockret från 
tarmen kan kroppen med hjälp av hormonet insulin som 
bukspottskörteln producerar lagra i cellerna. När sen blodsockret 
sjunkit en tid efter måltiden kan cellerna som lagrat sockret släppa ut det till blodet igen och nivån 
av energi blir ganska jämn i kroppen. Men cellerna hos en person som har någon typ av diabetes 
har hög tolerans mot insulinet vilket betyder att de personerna har svårt att lagra socker i cellerna. 
När en person med diabetes äter kan alltså kroppen inte lagra överflödigt socker i cellerna för att 
senare släppa ut det när kroppen behöver det vilket resulterar i att personen kan få ett blod-
sockerfall när blodsockret tagit slut.  
 
Personer med diabetes behöver därför äta oftare och mer långsamma kolhydrater. Långsamma 
kolhydrater bryts ner långsamt i tarmen och därmed tas sockret i maten upp av blodet i ett 
långsammare tempo och därmed regleras blodsockernivån automatiskt utan att kroppen behöver 
lagra socker i cellerna. Personer med diabetes vill i regel inte ha allt för mycket socker så om man 
serverar något som innehåller mycket socker så kan man ha ett alternativ med sötningsmedel 
istället för socker så har man garderat sig. För en måltid eller två så brukar det inte vara något 
problem med ”vanlig” mat men man kan tänka på att servera ordentligt med grönsaker och något 
grovt bröd till så kan diabetikern välja själv.   
 
Mjölk 
I mjölk finns två delar (vanligast) som man kan vara känslig mot, dels mjölksockret (laktos) dels 
mjölkprotein.  
 
Nordbor och några fler folkslag har som vuxna kvar sedan de var barn ett enzym i tarmen som 
bryter ner mjölksocker. Hos de allra flesta vuxna jorden runt annars finns inte den här 
enzymproduktionen längre, så man kan säga att globalt sett så är laktosintolerans ett normal-
tillstånd has vuxna. Hur känslig en laktosintolerant är mot laktos beror på hur mycket eller lite 
enzym som tarmen producerar. Om man inte har enzymet i tarmen och äter mjölk ändå så kan inte 
tarmen bryta mer de långa sockerkedjorna i mjölken och sockret jäser i stället i tarmen och orsakar 
gaser och dålig mage.  
 
En del kan inte äta mjölkprodukter med laktos kvar i alls medan andra kan äta lite. Vill man vara 
på den säkra sidan ersätter man bara den vanliga mjölkprodukten med likartad laktosfri. Det finns 
att köpa i nästan alla butiker numer. Det kan hända att den laktosfria produkten inte beter sig riktigt 
likadant som vanlig mjölk, ibland skär sig den laktosfria produkten lättare än  
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vanlig när den värms. Det finns också produkter som har låg laktoshalt sk. låglaktosprodukter, det 
beror på hur känslig personen är mot laktos om den kan använda låglaktosprodukter. Hör efter först 
eller uteslut laktos helt. 
 

Om en person är allergisk mot mjölkprotein, för nu handlar det om en 
allergi, så kan man inte ersätta vanlig mjölk med laktosfri utan måste 
välja en mjölkfri produkt eller utelämna mjölken helt. Det finns ganska 
gott om mjölkfria alternativ till mjölkprodukter också. Oftast är det soja- 
eller havrebaserade produkter men det finns även andra.  
 
Tänk på att det finns gömd mjölk i ganska många produkter t.ex. en del 
korv, pastej, påssåser, nästan all färdigmat, kakor, bröd m.m. 

 
Glutenintolerans 
Glutenintolerans innebär att man inte tål proteinet gluten. Gluten skadar då slemhinnan i tarmen 
och det gör att man inte kan tillgodogöra sig näringen i maten på vanligt sätt. Det kan leda till en 
rad olika besvär. Om man äter glutenfri mat läks tarmen och börjar fungera bra igen. Det finns 
också veteallergi men det är inte samma sak som glutenintolerans.  
 
Gluten är ett samlingsnamn för protein som finns i vete, korn och råg, det vill säga i våra vanliga 
sädesslag. Gluten är den del av mjölet som är olösligt i vatten. Livsmedel som är naturligt fria från 
gluten är: 
 

• mjölk, ost och ägg 
• kött och fisk 
• grönsaker, rotfrukter, frukt och bär 
• rena kryddor, alltså inte kryddblandningar 
• mjöl och gryn från havre, arrowrot, bovete, fibrex, hirs, maizena, majsmjöl, polenta, 

pofibrer (potatisfibrer), potatismjöl, risflingor, risgryn och sojamjöl. 
 
Det finns gott om produkter i de flesta butiker att köpa som är glutenfria och vill man laga själv så 
titta på listan ovan och använd de produkterna. 
 
Det finns sen en uppsjö av olika allergier mot olika födoämnen som kan vara av olika grader. En 
del är ordentligt allergiska och då kan det räcka med att du har tagit i det som personen är allergisk 
mot och sen i det som den allergiska ska äta för att utlösa en allergisk reaktion. Några av de 
vanligaste födoämnen som framkallar allergi är; ägg, mjölk, vete och andra spannmål, soja, nötter 
och mandlar, jordnötter, fisk, skaldjur och baljväxter. Om någon har en födoämnesallergi så är det 
enklast att prata direkt med den berörde och reda ut exakt vad den kan äta. När du lagar mat till 
personer som har någon födoämnesöverkänslighet så tänk efter en gång extra innan du serverar så 
att du inte råkar servera något som gästen blir sjuk av. 

Allergi, överkänslighet och intolerans 
Vad är nu skillnaden mellan allergi, överkänslighet och intolerans? Jo, vid allergi och 
glutenintolerens (celiaki) reagerar kroppens immunförsvar. Vid allergi är det oftast proteinet i 
födoämnet man reagerar på. Vid glutenintolerans förstörs tarmluddet av gluten, dvs. det protein 
som finns i vete, havre, korn och råg. 

Laktosintolerans och annan överkänslighet är reaktioner som inte har med immunfösvaret att göra. 
Laktosintolerans betyder ju att man inte kan bryta ner mjölksockret i tarmen. Vid överkänslighet är 
det t ex biogena aminer, bensosyra och färgämnen man blir sjuk av. 
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När vi ändå tar upp specialkost så finns det många vegetarianer 
också, här berättar jag kort om det. Vegetarianer äter ju inte 
kött, det är nog allmänt känt men det finns också olika 
riktningar av vegetarianer. Veganer äter absolut inget från 
djurriket och använder inga animaliska produkter. Sen finns 
lacto-vegetarian; de äter mjölkprodukter, lacto-ovo-vegetarian; 
de äter mjölkprodukter och ägg, demi-vegetarianer; de äter vitt 
kött d.v.s. fisk och kyckling. Tänk på att respektera om en 

person valt att äta enbart vegetariskt och att någon som inte ätit kött på länge oftast mår riktigt 
dåligt om de får i sig det. Vet man inte vad man ska gör för mat åt en vegetarian så finns det olika 
”köttsubstitut” som ”quorn” och ”vegefärs” att köpa i affärerna och de går att tillaga och använda 
som vanligt kött. Har man inte möjlighet att handla så se till att servera lite mer grönsaker bara och 
gärna någon sorts bönor eller linser. Tänk på att den vanliga såsen också oftast är animalisk, 
tomatsås är ett tips på ersättning till brunsåsen. 

Jag har hämtat fakta från sjukvårdsrådgivningen och astma och allergiförbundet. Och vill du läsa 
mer finns det mycket fakta på deras hemsidor och på biblioteken. www.astmaoallergiforbundet.se     
www.sjukvardsradgivningen.se  

Therese Arvidsson 
 

Några ytterligare tips från Eva Widlund i redaktionen (som även är glutenintolerant): 

• Ett gott råd är att alltid läsa på innehållsdeklarationerna.  
• På ICA finns det små praktiska informationskort om olika matöverkänsligheter. 
• På Celiakiförbundets hemsida kan man läsa mer om matöverkänslighet i allmänhet och gluten- 

och laktosintolerans i synnerhet. www.celiaki.se  

 

Svaren till novembers vinökryss 

Vågrätt 
 
3. BÅTBYGGARE—Allan liksom Noak 
8. ÅLAND—Ö i öster men inte i riket 
11. SJÖSÄNKNINGEN—Gjordes i två steg 
12. AL—träd 
13. YTAN—vitjas nät över 
14. KLOCKA—Dras upp 
 

Lodrätt 
 
1. ISABELLA—Från vinöleden tagen ur bruk 2006 
2. RYGGEN—Vänder man med fördel mot fören när man ror 
4. EDISON—ljushuvud 
5. KALVÖN—Passerar man strax väster om på väg till Vinön 
6. HASSEL—Mus eller backe med potatis 
7. VINÖN—Ö där ö-bladet har sin redaktion 
9. LISA—Är gott för själen 
10. LED—till hampetorp eller ovan smalben 
13. YXA—Vass 
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FISK OCH SAFFRANSSOPPA  4 port 
3 - 4 strimlade morötter 
50 g strimlad rotselleri 
1 hackad gul lök 
(ev 1 – 2 hackade 
vitlöksklyftor) 
1 strimlad purjolök 
1 pkt saffran  
2 msk olivolja eller 
margarin  
2 fiskbuljongtärningar 
1 l vatten 
300 – 400 g fiskfilé av vit fisk 
2 dl mellanmjölk eller mager grädde 
2 msk vetemjöl 
200-500 g räkor 
(2 dl musslor med spad) 
2 – 3 hackade tomater 
1 msk vinäger 
salt, peppar 
2 msk finhackad persilja 
Gör så här 
Fräs grönsaker och saffran i margarin ett 
par min. Häll i vatten och buljongtärningarna. 
Koka grönsakerna under lock knappt 10 min. 
Lägg i fisken och sjud soppan ytterligare 5 - 
10 min. Vispa samman mjölk och mjöl och red 
av soppan. Sjud soppan ett par min. Tillsätt 
räkor (samt ev musslor med spad). Smaka av 
soppan med vinäger, salt och vitpeppar. Strö 
över persilja. Servera med ett gott knaprigt 
bröd. 
 
MADAMES SAFFRANSFISK 4 port 
1 medelstor finhackad gul lök 
1 skivad vitlöksklyfta 
2 msk smör 
1 paket saffran 
saft av ½ citron 
några korn kajennpeppar 
1 tsk dragon 
2½ msk vetemjöl 
2 dl vispgrädde + 2 dl vatten 
1 fiskbuljongtärning 
500-600 g vit fiskfilé, gärna gös, färsk el 
frusen 
(1-3 hg skalade räkor) 
Gör så här 
Fräs lök och vitlök i smör. Strö över saffran 
och rör om. Smaksätt med söndersmulad 

dragon och lite cajennpeppar. Strö över 
mjölet och rör om igen. Droppa över 
citronsaften, slå på vattnet och smula i 
fiskbuljongtärningen. Låt det hela koka upp. 
Häll i grädden och låt det bli varmt igen. 
Lägg ner fisken halvtinad och sjud den sakta 
i såsen 5-10 min beroende på fiskens 
tjocklek. Strö över om du vill ha dem med. 
Låt allt bli genomhett. Servera genast med 
luftigt ris eller pressad potatis. 
Denna rätt kan också göras i ugnen. Koka 
då såsen. Lägg de råa fiskfiléerna i smord 
form, täck med såsen. Gratinera i 225° 
ugnsvärme ca 25 min. 
 
GYLLENE MUFFINS  12 st  Ugn 200° 
100 g rumsvarmt smör 
2 dl socker 
2 ägg 
½ g saffran (1 paket) 
½ dl filmjölk 
2½ dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
½ dl finhackad mandel 
Garnering 
2 dl vispgrädde, tunna äppelskivor 
ev små hjärtan av blockchoklad 
Gör så här 
Rör matfett och socker poröst. Vispa ner 
ett ägg i sänder. Blanda saffran och filmjölk 
och rör ner det i äggsmeten. Blanda mjöl och 
bakpulver och rör ner i smeten. Fördela i 12 
muffinsformar. Grädda mitt i ugnen ca 15 
min. Låt svalna.  
Vid servering spritsas lite grädde på toppen. 
Lägg på en tunn äppelklyfta och gärna små 
hjärtan av smält choklad. 
 
SAFFRANSAPELSINER 4 port 
4 söta och saftiga apelsiner skurna i 
tunna skinnfria klyftor läggs i en skål. 
Kryddig lag: Koka 2 dl vatten och 2 dl 
socker ett par minuter utan lock. Lägg i 2-3 
stjärnanis, 1 liten kanelstång, 4 hela 
kryddnejlikor och 1 paket saffran. Låt 
apelsin 
koka ca 5 min. Låt svalna något och häll 
sedan över apelsinerna. Låt dra minst 1 
timme före servering. Servera med 
lättvispad grädde eller en god vaniljglass. 

Saffran är ju en av julens goda kryddor som kan användas på många sätt. Prova gärna dessa 
recept. Garanterat gott! 

Smaklig måltid önskar Christina Johnsson 
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v. 49 

v. 50 

v. 48 

v. 51 

v. 52 

v. 1 

jan 

 
 

1 lördag  Kursavslutning 

2 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet                                                                                      1:a advent

3 måndag   

4 tisdag 18.00 
 

Företagarmöte, Hjärt- och lungräddningsövning Brandvärnet och SSRS 

5 onsdag 
 

13.00 
19.00 

 

Öppet hus – grötlunch, Svenska kyrkan 
Tjejträff – binda julkransar hos Mona 

6 torsdag  
 

Beställ bröd!

7 fredag  Sophämtning

8 lördag 14.30 Studiecirkeln har julavslutning 

9 söndag 16 - 17 Biblioteket har öppet                                                                                      2:a advent 

10 måndag  Nobeldagen

11 tisdag   

12 onsdag 
 
 

19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING 
Arbetsgruppen ”Norra badet” 
Tjejgruppen - matlagning 
 

13 torsdag                                                                                              Luciadagen 

14 fredag  
15 lördag   

16 söndag 13 - 17 
16 - 17 

Julmarknad 
Biblioteket har öppet                                                                                      3:e advent 

17 måndag 
 

 
 

 
18 tisdag  
19 onsdag   
20 torsdag  

 

 

 

21 fredag 
 

 
 

Sophämtning

22 lördag  Drottningens födelsedag  Vintersolståndet

23 söndag  
 

Biblioteket har stängt                                                                                     4:e advent

24 måndag  Julafton

25 tisdag  

26 onsdag   

27 torsdag   

28 fredag  
 

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

29 lördag   

30 söndag 
 

10.30 
16 - 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset - kyrkkaffe 
Biblioteket har öppet 

31 måndag 18.00 Nyårsbön i Missionshuset – Anders Söderling med familj                            Nyårsafton

1 tisdag  Nyårsdagen

2 onsdag   

 
december 2007 

 
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,  

så det kommer med i oktober månads kalendarium. 

 

 

GOTT NYTT ÅR   2008! 
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