Några ord från redaktionen………
Nu är våren verkligen här på allvar.
Tussilago, blåsippor och till och med
vitsippor har synts i markerna.
Tranorna har kommit och i morse sågs
även tofsvipor på åkern.
På våren föds det också många ungar i
naturen. Här på ön hörs bräkningar lite
överallt från alla små lamm som föds så
här års. På framsidan är det Johans och
Åsas får som kommer i full fart för att
hälsa.
Vi närmar oss också vårens stora högtid, påsk, och det känns skönt att få
några lediga dagar. Vi som har lyckan att få vara lediga förstås, alla kan ju
inte få det. Många verksamheter måste ha personal även på helger för att
det ska fungera, sjukvård och äldreomsorg t ex.

Vi på redaktionen får passa på att önska alla våra
läsare en riktigt GLAD PÅSK!
Vi hoppas på vackert väder i helgen, det brukar också betyda att många
sommarboende kommer ut till Vinön för att se till sina hus efter vintern.
Det är alltid lika roligt varje år när ni dyker upp ur vinteridet. Är det
tillräckligt varmt kan det bli en stund i solen för att bränna nosen första
gången. Tänk på brandfaran om ni får för att elda.
Våren är tid för årsmöten. Kallelse till Vinöns Kultur- och hembygdsförenings årsmöte måndagen den 9 april (annandag påsk) har gått ut till
alla medlemmar tillsammans med verksamhetsberättelsen.
De flesta av fotografierna i aprilnumret är tagna av Ö-bladets ständige
fotograf Eva Widlund.

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

VINDKRAFT
PÅ VINÖN
Vindkraften är den energiform som byggs ut i en allt
snabbare takt med nya anläggningar runt om i landet.
Vindenergin får en allt större betydelse för
energiförsörjningen.

Skall vi på Vinön tillvarata vindens
möjligheter?
Möte om möjligheterna att utnyttja vindenergin på och
runt Vinön samt möjligheterna att bilda en
vindkraftsförening för vidare projektering sker i

Vinöns Skola:
Tisdag 3 april klockan: 19 00
Söndag 8 april klockan: 16 00
För mer information

Ulf Johnsson
019 44 80 11
0706 747 654
ulf.johnsson@broadway.se

Årsmöte måndagen 9 april
Vinöns Kultur- och hembygdsförening
Kl 14.00 lördagen i Vinöns skola
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Välkomna!

Valborgsmässofirande
kl 20.00
måndag 30 april
vid norra badet

Kaffe med bröd, glögg, dricka, korv,
godis och lotterier
Vårtal och vårsånger
Fyrverkerier
VARMT VÄLKOMNA !
Arr. Vinöns Kultur- och hembygdsförening och Vinöbagar´n

Telefonlistan behöver kanske uppdateras……
Om ni har ändrat telefonnummer eller mailadress och vill ha
med det i Vinöns lokala telefonlista, hör av er till redaktionen.
Har du inte tidigare varit med i listan så är det bara att
meddela oss så lägger vi till de uppgifter som du vill ha med.
E-mailadress o-bladet@vinon.se
Redaktionen

2006 ÅRS HJÄLMAREN RUNT ENTREPRENÖRER

Vid Hjälmaren Runts årsmöte på Hjälmargården i Läppe den 18 mars
avtackades Ewa Johansson (till vänster i bild). Ewa avgick som ordförande
för Hjälmaren Runt. Men hon kommer även i fortsättningen att jobba med
olika projekt kring samarbetet runt Hjälmaren.
Samtidigt fick Vinöföretagarna, kollektivt, ta emot utmärkelsen som 2006
års Hjälmaren Runt Entreprenörer. De som var närvarande på årsmötet
och fick representera Vinöföretagarna var Therese Allard med lilla Filippa,
Sten Karlsson, Joakim Holmkvist, RoseMarie Olsson med Karl-Erik, Yvonne
Karlsson och Eva Widlund.

Nästa företagarmöte är den 12/4 kl 19 i skolan
På det förra mötet pratade vi om visitkort, liten ekonomikurs och
Hjälmaren Runt.
På nästa möte kommer vi få se förslag på hur ”Välkommen till Vinön”skylten ska se ut.
Den gamla logotypen ”Vinöprodukter” skulle behövas piggas upp eller
göras om, så nu vill vi ha in förslag på en ny logotype. Det skulle vara bra
att få in förslagen till nästa möte.
Företagargruppen är öppen för alla som vill vara med så, Välkomna!

Av
Maria Andersson

Del 3 Åren 1917 – 1946
1917
På årsmötet 1 januari beslutas om att ta upp kollekt för att avhjälpa församlingens kassabrist
som vid detta tillfälle uppgår till 94 kronor.
Vaktmästaren har kvar sin tjänst och Maria Karlsson sköter städningen även kommande år.
Ur protokoll över församlingsmöte 1/4
§ 2 ”Beslöts att kalla en evangelist hit till påsk som är från Mogetorp i Lännäs, han som var
kamrat till Edvin Hermansson på Evangelistkursen i Norrtälje, han får bo hos Wilhelm Olsson
om han kommer,, och då tar vi opp en koläckt för hans räkning Påskdagen. Mötet avslöts av
några bröder.”
De som ”rustade” vid mötet för predikanterna 27 maj var Maria Karlsson, Charlotta Jonsson ?
och Ida Maria Olsson.
Vid skördefesten 28/10 rustade Amanda Andersson, Hilda Persson och Emelia Andersson.
Församlingsmöte 18 november
§ 2 ”Beslöts att göra något för de fattiga i Örebro vi samlar till det till onsdagskväln för att
skicka det på båten om torsdag. Undertecknad sätter opp en kungörelse vid Norra
Handelsboden och Hedin en vid Södra Handelsboden.”
§ 3 ”Fröken Gärda Karlsson har begärt att bliva intagen i Församlingen och får komma med
vid nästa möte att intagas, mötet avslöts med bön.”
Styrelsemöte i december
§ 3 ”Styrelsen tycker inte att det är för mycket om L. E. Andersson tar 25 kronor för famn för
veden som tiderna äro nu.”

1918
Årsmöte i januari
§ 9 ”Beslöts att Ordföranden hör efter med Baptistförsamlingen om de vill vara med om att ha
alliansmöten under böneveckan, om så är börjar vi i Missionshuset på Söndagskväln och
sedan har ett i vardera byn och någon gång i Sjölunda vi får höra till söndagen om de vill vara
med om det.”
Församlingsmöte 3/3
§ 2 Beda Andersson intogs i församlingen med bön och händers påläggning.
Församlingsmöte 7/4
§ 2 ”Lisa Jonsson som begärt att bliva intagen i Föramlingen får komma med vid nästa möte
att intagas.”

Styrelsemöte 20 maj
Fruntimmer som rusta vid ”Fästen” för predikanter var Dorotea Olsson, I. Maria Olsson och
E. Kristina Nilsson.

1919
På årsmötet i § 5 står följande uppmaning: ”Den som kan komma om något fotogen att köpa
till lyse, får i uppdrag att göra det vem det vara må av församlingen.”
Församlingsmöte 19 januari
§ 4 ”Beslut att invälja en ny styrelseledamot och invaldes Paul Persson enhälligt efter
bortgångne J. Hedin. Mötet avslöts med ett kort bönemöte och sång.”
Församlingsmöte 3 mars
§ 1 ”Mötet öppnades med sång och bön, och samtalades över Johannes uppenbarelse 3
kapittel 2 sista verserna, därefter intogs K. E. Eriksson i Församlingen med bön och händers
påläggning.”
Församlingsmöte 30/11
§ 3 ”Beslöts att göra något för de nödlidande i Wien. O. A. Olsson har åtagit sig att åka uti
Norra byn och de som då vilja giva något av säd, får då tillfälle dertill, och A. F. Pettersson
har lovat att åka i Södra byn, och i vardera handelsboden lämnas en lista, för de som vilja giva
pengar och de som har några klädespersdlar, som inte har någon säd att giva.”
§ 4 ”Beslöts att göra en förfrågan om Distriktsföreståndaren Nilsson, om Sångaren Hultman
kommer att resa i närheten, vi då också önskar få ett besök av honom. Mötet avslöts med bön.”

1919
Ur årsberättelsen för år 1919 läser vi: ”I år har två av Församlingens mera bemärkta män fått
gå till vila. J. E. Hedin som varit i flera år ordförande, och tjänst med ordets förkunnelse och
A. P. Pettersson som varit medlem i församlingen från början och även varit dess ordförande.”

1920
Första året som årsmötet ej är på nyårsdagen.
Styrelsemöte 25 juli
§ 1 ”som beslutat är förut att vi skulle rusta upp och måla i Bönhuset om vi skulle få någon
målare och nu har vi fått löfte att få en som har lovat att komma först i augusti. Och för att få
någon som håller honom med maten för hela tiden går nog inte, så vi får ta honom efter tur att
ge honom maten. Undertecknad gör en lista att gå efter.2
§ 2 ”beslöts också att göra om talarstolen och sänka den ett trappsteg och öka ut den så att
orgeln får rum der också, om vi kan få någon som gör det. Ordföranden hör efter med
byggmästare Norén när han kommer, om vi kunde få honom att göra det. Ordföranden eller
Paul om de kommer söröver hör efter och skaffar något virka som fodras dertill.”
§ 3 ”Beslöts också att ändra om röret från kamin, att ta det rätt opp, och ut på norra gaveln till
korsten från köket, istället för på söder.”
Den 31 oktober hölls offer och skördefest kombinerad med invigningsfest. De som rustade då
var Hilda Persson, Anna Kristina Andersson och Emelia Andersson.

1921
Styrelsemöte 4 februari
”Beslöts att uppvakta vår Predikande broder Karl Erik Eriksson på hans 50 års dag den 5
februari med sång, och överlemna åt honom som ett minne av Församlingen en bibel.”
Styrelsemöte 18 februari
§ 1 ”Beslöts att uppvakta vår Föreståndare på hans 70-årsdag den 25 februari, vi samlas der
klockan 5 och tar med kaffe och bjuder på, som ett minne av Församlingen giver vi honom en
käpp med silverkrycka med ingravering.”
”Beslöts att uppvakta vår broder och söndagsskolföreståndare han som varit
söndagsskolledare så länge, på hans 60 års dag den 23 mars A. P. Sjögren och som ett minne
giva honom en klocka, ett fickur.”
Församlingsmöte 27/3
§ 2 ”Beslöts att ta upp en koläckt till ett Missionsbygge vid ett fiskeläge i Varberg.”
§ 3 ”Beslöts att bilda en Juniorförening. Edvin Hermansson o. Karl Erik Eriksson äro valda att
gå i författning med det.”
Församlingsmöte 9 oktober
§ 4 ”Beslöts att samla något till Missionsskolan på Lidingö av potatis o. rotfrukter vi gör det
senast den 22 så att vi kan skicka det den 23. Vi lämnar det till K Eriksson på söder och O. A.
Olsson på norr.”

1922
Från och med detta år glesas församlingsmötena ut.
22 oktober hålls offer och skördefest, de som rustade var Matilda Nilsson, Matilda Eriksson
och Tea Olsson.
Den 5 december uppvaktades A. G. Nilsson på 60-årsdagen med en käpp med silverkrycka.

1923
Församlingsmöte 8/4
§ 1 ”Mötet öppnades med sång och Föreståndaren läste Uppenbarelseboken 1 kapitel, och
ledde i bön och sedan talade han om församlingen och de förmåner vi har der såsom troende.
Sedan intogs i Församlingen Axel Nilsson o. L. J. Pettersson o. Hustrun Edla Pettersson med
bön och händers påläggning.”
§ 2 ”Matilda Nilsson har begärt att bliva intagen i Församlingen och får komma med vid nästa
möte, at intagas. Mötet avslöts med sång och bön.”
”Fruntimmer som rustade vid fästen för våra Predikande bröder den 10 maj: Tea Olsson, Ida
Olsson, E. Kristina Nilsson.”
Det är nu i början på 1920-talet som det beslutas att ha möten bara varannan kväll i
böneveckan.
Församlingsmöte 23/(9
§ 1 ”Mötet öppnades med sång och bön och Föreståndaren läste Petri 1 brevs 1-1-12 och
därefter intogs Kristina Wedin i Församlingen med bön och händers påläggning.”
§ 2 ”Beslöts att ta opp en koläckt om söndag, för ett par ställen i Lappland.”

Vid skördefesten sista söndagen i oktober ”rustade” Sofia Hedin, Emma Andersson och Edla
Pettersson.

1924
Detta år väljs Edvin Hermansson till vice församlingsföreståndare. Vice
söndagsskolföreståndare blev Johannes Andersson.
Den 5/10 på församlingsmötet meddelas att församlingen fått inbjudan av församlingen i
Pålsboda att vara med på Kretsmöte i Kävesta Söndagen 19 oktober.
§ 6 ”Beslöts att skaffa en lampa att ha på väggen över plattformen för sångarne.”

1925
Ur församlingsmöte 1 mars
§ 5 ”beslöts att jelpa Emelia Andersson något med arbetet i sommar, och överlämnar åt A. P.
Ersson att ordna med det.”
Ur församlingsmöte 20/12
§ 8 ”Beslöts att sätta opp kungörelser för våra möten vid Handelsbodarna. Vi hör åt med K. E.
Eriksson att han skriver ut dem.”
I december 1926 planeras jubileumsfest. 50-årig verksamhet redovisas. Festkommittén består
v A. F. Petterson, A. P. Ersson, Edvin Hermansson, K. E. Eriksson, L. E. Andersson och
undertecknad (som troligen är Karl Oskar Olsson). En jubileumsskrift sammanställs och det
beslutas att festen ska hållas 2 januari (1927).
Beslut att försöka få predikant Granat från Falun samt Samuel Pettersson. De bjuder även in
Lännäs och Mällösa Friförsamlingar och Vinöns Baptistförsamling.
De som ordnade med serveringen vid jubileumsfesten var Tea Olsson, Ida Olsson, Eva
Christina Nilsson och Matilda Nilsson.

1927
28/11 styrelsemöte
§ 1 ”Beslöts att uppvakta Olaus Eriksson på hans 60-årsdag, vi giver honom som present en
käpp med silverkrycka med inskription på.”

1928
På styrelsemöte 25/11
§ 1 ”Beslöts att uppvakta Paul Persson påhans 50-årsdag den 3 december och vi giver honom
en käpp, och om det kan bli till något mer.”

1929
Församlingsmöte 17/11
”Beslöts att Karl Blom får komma med och intagas i församlingen.”
Den 15/12
§ 10 ”sjöngs sången 397 och Blom intogs i församlingen.”

1930
Församlingsmöte 6/4
”Församlingens beslut att Harald Olsson är välkommen till församlingen, och beslöts att fira
Herrens Nattvard Långfredagen och då intaga Harald Olsson i församlingen.”
”Olga och Erik Eriksson intogs i Församlingen med bön och händers påläggning.”

I augusti samma år beslutas att dörren från köket ska tas upp på västra sidan av missionshuset.

1931
31 augusti: § 3 ”Frans Olsson o. Sigrid Sjögren o. Rut Sjögren som begärt inträde i
församlingen har beviljats, och får intagas, 14 dagar i dag efter predikan när evangelist
Karlsson kommer hit.”
På hösten 1931 hålls en 45 årsfest för Missionshusets byggande.

1932
Som föregående år med Gudstjänster och församlingsmöten .

1933
14 april: Signe Bylin intages i Församlingen med bön och händers påläggning.
Det beslöts också att ”besöka Mina Winberg Andag Påsk 3 på em om de unga vill gå med och
spela o. sjunga något för henne och så många som vilja gå med,”

1934
Den 12 september uppvaktas Maria Karlsson på sin 80 årsdag med kaffe.

1935
Pastor ”Suber” från Amreika predikade på Skördefesten.

1936
Vid församlingsmötet den 11/10 väljs Frans Olsson till ordförande.
31/12 ”Styrelsen föreslör att sjuta fram jubileumsfästen till den 21 februari om det blir farbart
på sjön då och vi hör efter om vi kan få distriktsföreståndare S. Larsson.”

1937
Minneshögtiden (60 år) hölls under maj månad. (Det var troligen inte farbart på sjön i
februari.) Talare vid högtiden var distriktsföreståndare Samuel Larsson och pastor Palm.

1938
§ 2 ”Ingrid Andersson som förut begärt inträde i församlingen, hälsades välkommen varefter
föreståndaren läste några Bibelställen. Så intogs hon i Församlingen enligt framställda frågor
vilka av henne besvarades. Föreståndaren bad till Gud, varefter sången 633 sjöngs.”
7 augusti
§ 5 ”En komité bestående av Johannes Andersson, Frans Olsson, Erik Eriksson fick i uppdrag
att ombesörja att nya dörrar i Missionshuset blir insatta samt taket bliver reparerat.”
Den 8 september beslutas att göra en vedlår i missionshuset.

1939
22/1 församlingsmöte
§ 5 ”Staviks begäran att utfå hela lönen för mat och bostad om han antager den nya kallelsen
avslogs, men om färgförbindelsen kommer tillstånd kan ändring göras.”

§ 6 Ordförande framförde ett tack till Paul Persson för den gåva församlingen fick mottaga på
hans 60 årsdag.”

1940
Många av besluten detta år handlar om reparation av Missionshuset.
Första söndagen i september hålls pastorsinstallation och invigningsfest (efter raparationen)
med kaffe och gemensam middag. Vinöns Baptistförsamling och Stora Mellösa och Norrbyås
friförsamlingar var inbjudna.

1941
Detta år beslutas att ändra församlingens namn till Vinöns Missionsförsamling.
Församlingsmöte 30 mars
§ 5 ”Arvid Jonsson och Hjalmar Vidlund utsågs att medels listor insamla medel till lindring
av nöd och arbetslöshet. Insamlingen ledes av Missionsförbundet.”

1942
Till kökskommitté valdes: Hilma Vidlund, Ester Nilsson, Ingrid Andersson, Sigrid Olsson.
18 juni beslutas hälsa juniorlägret välkommet.

1943
6 juni ”Sven Andersson har begärt inträde i församlingen vilket beviljades.”
Detta år hade församlingen hjälp av en evangelist från Lännäs som hette Inga Andersson, hon
både predikade och sjöng.

1944
Kakelugnen i kammaren ersätts med en järnkamin.
Minnesgudstjänst efter Sofia Hedin hålls 24 september kl 8 e.m.
Evangelist Inga Andersson talade på Skördefesten 15 oktober.

1945
På församlingsmöte i juni beslutas att på försök upphöra med samarbetet med Lännäs i
pastorsfrågan.

1946
17 november styrelsemöte.
§ 2 ”Beslutades att fira församlingens 70-års högtid söndag 29/12. Till densamma skall kallas
distriktsföreståndare Lindqvist samt inbjudna förutvarande pastorer som tjänat församlingen,
Vinöns Baptistförsamling samt Emaus och Stora Mellösa Missionsförsamlingar skall även
inbjudas. Övriga anordningar uppdrages åt styrelsen att ordna med.”

Fortsättning i nästa nummer.

Tjejträffar under april

 4 april påskpyssel
 11 april filmkväll
 18 april matlagning
 25 april vinprovning OBS! anmälan till
Christina, tel 44 80 11 senast 18 april så
hon vet hur mycket vin som ska inhandlas

 29 april avslutningsfest

Det blir inga simresor under april. Ett förslag är att vi
istället gör långpromenader på tisdagar. Samling vid
skolan klockan 19.00
Tjejligan

Stuga på Vinön
Utrustad för självhushåll, 6 bäddar
Uthyres per vecka
Under lågsäsong även för dygn eller veckoslut
Ring för info 070 3145971 eller
070 5478524, 019 44 81 16
Pris per vecka från 1500
Hälsningar Anna Pettersson

Öppna landskap byter namn till...

Bonde söker fjälla
I gruppen har vi kommit fram till att vi ska jobba för att få till
djurtransporter och få till en förädlingslokal.
Fiskarna på ön skulle kanske också behöva en sådan lokal också för att
fiskboden i sitt nuvarande skick är ju inte i toppskick så man skulle ju
kunna slå sina påsar ihop.
Till nästa möte den 10/4 kl 19 i skolan ska vi titta på hur andra har löst
förädlingsfrågan och om man kan få hjälp till finansiering.
Alla bönder och fiskare är varmt välkomna!

Stor brandrisk!
Tänk på det är torrt i markerna så här på våren
och att en liten eld sprider sig med blixtens hastighet.
Efter 1 maj är det förbjudet att elda ute i naturen utan tillstånd.

FAKTA Att elda gräs
•
•
•
•
•

•
•

Gräseldning närmare byggnad eller skog än 15 m är direkt olämpligt.
I lantbruk krävs i flera fall i försäkringsföreskrifter 75 m till byggnad
och 40 m till skog.
Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen torkat upp
gräset. Vid stark och byig vind kan det vara farligt att elda utomhus,
då branden kan sprida sig snabbt.
För att begränsa ytan som ska brännas bör marken omkring den
vattenbegjutas. Plocka bort brännbart material i omgivningen.
Elda aldrig gräs ensam och bränn bara små ytor åt gången. Tänk på
att bränna dem i rätt riktning, det vill säga mot och inte med vinden.
Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas att
vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att
hälla vatten på flammorna. Med obrännbara krattor går det att ”styra”
elden något. Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha mobiltelefon till
hands för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför
din kontroll.
För att minska risken för antändning och svåra brännskador om dina
kläder tar eld, bör du enbart använda kläder i naturmaterial som
bomull och ylle vid hantering av öppen eld.
Vid eldningsförbud får man naturligtvis inte elda.

Källa: Räddningsverkets hemsida, www.srv.se

Då var det långt borta
Snart var den över, den långa Atlantresan från Europa till Amerika. Anna och
Märta från Vinön ombord på emigrantfartyget såg Frihetsgudinnan resa sig allt
högre ur havet. Nästan framme och vad väntade nu? Man kan bara ana hur
hjärtat klappade. De kisade andlöst upp mot den jättelika kopparstatyn som
välkomnade dem till det nya landet, statyn som sades vara en gåva från det
franska folket till det amerikanska. Inte visste flickorna att skulptören
Frederic-Auguste Bartholdi från början avsett att skapa en fyr och ett
äreminne över den nygrävda sjutton mil långa Suezkanalen mellan Medelhavet
och Röda havet som fransmännen åstadkommit (1859-69). Politiska oroligheter
som utmynnade i Storbritanniens ockupation av
Egypten 1882 hade emellertid snopet nog
stäckt
dessa
planer.
Alltså
hamnade
Frihetsgudinnan fyra år senare, 1886, på
Liberty Island vid inloppet till Manhattan, New
York.
Inte heller visste Anna, Märta och de andra
fartygspassagerarna att nästa ö, Ellis Island,
skulle komma att slussa in 12 miljoner
immigranter mellan åren 1892 och 1954. Ön
hade tidigare varit en liten sandig holme där
lokalbefolkningen, dvs indianerna, vittjat
ostron, en holme som senare blev pirattillhåll
och därefter fästning för att hålla fientliga
flottor borta. Sin nuvarande storlek hade ön
gradvis nått genom att ta emot schaktmassor
från
bebyggandet
av
Manhattan
och
utgrävningarna för stadens tunnelbana.
Strunt i det! Nu gällde det att ha alla papper
klara och landstigningsavgiften (t.ex. 25 dollar år 1929) redo i fickan.
Landstigningen kunde ta tid och alla släpptes inte in i ”möjligheternas land” utan
skickades tillbaka på rederiernas bekostnad. Svenska flickor på väg till
anställningar i ”svenskstäder” i mellanvästern som Chicago, Rockford, Minneapolis
eller Seattle på västkusten hade sällan problem och satt snart på tåget västerut.
Under emigrationsepoken 1851 –1930 utvandrade 649 000 män och 492 000
kvinnor från Sverige till USA och Kanada. Av dessa kvinnor var mer än hälften
ensamstående, uppger professor Ulf Beijbom i sin bok Utvandrarkvinnor,
Svenska kvinnoöden i Amerika (Norstedts förlag 2006). Som chef för Svenska
Emigrantinstitut, Växjö, i 36 år fram till 2002 anses professor Beijbom vara vår
främste kännare av svensk utvandrarhistoria och svenskar i Amerika: ”Med
undantag för Vilhelm Mobergs Kristina i roman, film och musikal intar

utvandrarkvinnan en undanskymd plats i historien. Ändå var nästan hälften av
den dryga miljonen amerikafarare kvinnor”, skriver han som skäl till arbetet
vilket resulterat i en bok på 450 sidor.
Som avstamp skriver han om folkökning, kvinnoöverskott, landsbygdsproletariat
och en allmänt eländig och ofri tillvaro för många kvinnor i Sverige under slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet. I sin bok belyser Ulf Beijbom utvandring
alltifrån 1600-talet, han tar sedan upp bl.a. författaren Fredrika Bremers resor
i den nya världen, svenska farmarhustrurs slit, svenskt föreningsliv med kvinnliga
förtecken, församlingsarbete, svenska sjukhus och andra välfärdsinrättningar,
allt fram till modern tid.
Särskilt intressanta är beskrivningarna av vad flertalet svenska flickor, som t ex
Märta och Anna från Vinön, hoppades på, vad de mötte i Amerika och hur deras
liv gestaltade sig. Ulf Beijbom har läst tusentals amerikabrev, studerat
rapporter och statistik, intervjuat svenskar ”over there” och svenskar som
återvänt efter år i staterna.
Svenska ungdomar gick i Amerikafeber. Släktingar och vänner som rest före
skrev positiva brev hem och lovade ta hand om en nykomling den första tiden.
Unga utan reskassa kom iväg genom systemet med förskotterade biljetter som
skulle betalas tillbaka när man väl kommit fram till Amerika och fått anställning.
Svensk-amerikaner på hembesök kanske hade värvningsuppdrag från amerikanska
agenturer.
Alla drömde och pratade, många gjorde slag i saken och reste. Mellan 1881 och
1920 kom nästan en kvarts miljon ogifta svenskor till USA. Utan, eller med
blygsamma språkkunskaper, var en nyanländ svenska tacksam över det skyddsnät
Frälsningsarmén och andra välgörenhetsorganisationer kunde erbjuda. Hemska
historier och myter om vit slavhandel var i svang. FA eller unga kvinnors kristliga
förening, KFUK, kunde ta hand om flickor som reste ensamma och hjälpa dem
tills arbete och andra kontakter ordnats. Många reste emellertid direkt till
svenska vänner och släktingar som redan hunnit en bit på väg till anpassning i det
urbana amerikanska samhället.
Det var framför allt som hembiträden de svenska flickorna var eftersökta. De
ansågs arbetsvilliga, läraktiga, pålitliga, vänliga och barnkära. Beijbom skriver att
det ofta var genom de goda relationerna med familjernas barn som man lärde sig
språket! Visst fick en ensamjungfru arbeta: börja vid sjutiden med frukost och
ledig först efter kvällsdisken tolv timmar senare. Dagen där emellan var fylld av
matlagning, tvätt och stryk, städning, skurning och barnpassning. Men dock, mat
och husrum ingick i anställningsvillkoren, plus kontantlön, samt lediga söndagsoch torsdagseftermiddagar. Ledigheten tillbringades gärna i andra svenskars
sällskap, man ordnade fester, sjöng i kör, idkade föreningsliv – skrev brev hem;
ofta för att uppmuntra systrar och väninnor därhemma att komma över och
själva pröva på arbetslivet och friheten. Men hemlängtan kunde bränna och gnaga
i bröstet. Hjälpte det kanske då att gå ut några svenska ”maids” och shoppa?
Vackra kläder, handskar, kängor, parasoller, handväskor: bort det bondska

hucklet och de grova kläderna från det gamla landet, på med nätta klänningar och
dyrbara hattar som tävlade med varandra i tyll, tygblomster, plymer och
extravagans. Det svenskamerikanska hembiträdets statussymbol var just
”amerikahatten”. Sen iväg till fotografen för fina bilder att skicka hem. De ville
visa att de kommit upp sig i världen.
Generellt tycks kontantlönen för hembiträden i staden ha inneburit att en flicka
på någon eller några månader kom upp i årslönen för en piga på landet i Sverige,
konstaterar författaren. Hembiträdena kunde därför spara och lägga undan av
lönen.
Efter år som tjänsteflicka ville många bilda familj och svenskorna gifte sig ofta
med landsmän de träffat på en torsdagsdans, i en svensk församling eller
förening. Så grundades och växte de stora svenskkolonierna. Andra flickor åter
valde att med sin sparslant resa tillbaka till hembygden. Det gjorde också flera
Vinöflickor: där var Märta som sedermera gifte sig med Nils Kihl på ön - och
Anna, hon återvände som gift och förde med sig maken och smålänningen Gusten
Malmsten hon träffat under åren där borta. Paret Malmsten kom att bygga sitt
röda trähus i norra byn år 1931 och jag lärde känna dem, huset och trädgården
som barn.
P.S. Enligt tidskriften Time (6 nov 2006) fördubblades USA:s befolkning från 50
till 100 miljoner på 35 år, 1880-1915. I dag uppgår befolkningen till 300 miljoner:
80 procent är vita varav 44 miljoner spansktalande, 13 procent är svarta och 4,4
procent asiater. Ursprungsbefolkningen, indianer och inuiter, utgör bara en
procent. Flertalet amerikaner är stadsbor och lever längs ostkusten, längs
västkusten, i mellanvästern och runt mexikanska golfen. Resten av det
vidsträckta inlandet är glesbefolkat. D.S.
Text: Gunilla Blomé Teckning: Rachel Goff

Feriepraktikplatser
Kommunen ordnar som vanligt feriepraktikplatser för ungdomar under sommaren
2007. Platserna gäller främst de ungdomar som går ut årskurs 9 i grundskolan,
därefter för de ungdomar som går ut årskurs 1 och i sista hand för de som
slutar årskurs 2 i gymnasiet.
Ungdomarna ska i år arbeta under en 3-veckors period/ungdom på sommarlovet
under vecka 25-33. Feriepraktikönen är 47 kr/timme. Alla ungdomar som är
intresserade av att arbeta i Vinöns skola under sommaren anmäl er på speciell
blankett till
Ungdomsslussen, Box 321 30, 701 35 ÖREBRO
Frågor besvaras av Björne Nilsson tel 21 39 74

PÅSKÖPPET
LÅNGFREDAGEN, PÅSKAFTON OCH
PÅSKDAGEN
08 – 14
Som vanligt fortsätter jag att baka på
beställning till fredagar under april
SEDAN ÄR BUTIKEN ÖPPEN
LÖRDAG-SÖNDAG 28-29 APRIL,
VALBORGSMÄSSOAFTON OCH 1 MAJ
SAMT LÖRDAG-SÖNDAG-HELGDAGAR I
MAJ
08 - 17
Beställningar mottages som vanligt
Tel 44 81 60 eller 070 - 239 02 11

Säljes
Aluminiumbåt, Linder Fishing 440, 2
år, underhållsfri, lättrodd, inklusive
trädurk och åror (avsedd för 2,5-5 hk
motor).
Nypris 22 000kr. Pris 17 000 kronor.
Träsoffa, gediget hantverk, vackert
snidat bakstycke, ca 100 år gammal
släktklenod.
Pris 2 000 kronor.
Bo och Marianne Ek,
019-201171.

Sten

___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers,
för omkring 35 personer även fika och mat
på möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne
Veronika

tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05
tel 070 - 743 82 45

__________________________________

Nu finns…
penséer och påskblommor
påskpynt
potatis och planteringsjord
mer vårblommor efter hand
Välkomna!
Mona Blixt
019-44 80 50
070-370 59 50

Alla Hjärtans Dag
hade tjejligan bjudit in tjejerna på ön till
en trevlig samvaro i skolan. Hela 21
damer samt en katt bland hermelinerna, nämligen Karl-Erik 3 månader,
infann sig. Vi bjöd på en enkel måltid
och hade en gemytlig afton.
Recepten från kvällen kommer här.

Coq au vin

Tycker du att grytan är lite tunn går det
bra att redan den med lite. Smaka av
grytan som ska ha en mustig smak.
Klipp över rikligt med persilja och
servera ris eller potatis samt en
grönsallad till. En utmärkt bjudrätt som
blir ännu godare om den lagas en dag i
förväg.

4 port

Polkadröm

1 kyckling eller 1 kg valfria
kycklingdelar
50-75 g rökt sidfläsk eller tärnad bacon
1 gul lök
2 mindre morötter
1 liten purjolök
1-2 msk smör eller margarin
3-4 dl rödvin eller buljong
½ - 1 tsk salt
1 litet lagerblad
2 krm svartpeppar
1 tsk timjan
1 vitlöksklyfta
skalstrimlor av ¼ liten citron
persiljestjälkar
ca 250 g smålökar
100-200 g champinjoner

3 ägg
1 ½ dl socker
¾ dl potatismjöl
2 msk kakao
1 tsk bakpulver

Tina kycklingen och dela den i bitar.
Skala lök och morötter, grovhacka
löken och skär morötterna i tunna
skivor. Snitta, skölj och strimla
purjolöken. Bryn kycklingbitarna i litet
av fettet. Lägg över dem i en rymlig
gryta. Stek fläsket knaprigt, ta utt det
och lägg åt sidan. Fräs grönsakerna
efter fläsket och lägg över dem i
grytan. Tillsätt vin, salt, kryddor,
pressad
vitlök,
citronskal
och
persiljestjälkar. Koka upp och koka på
svag värme 15-25 min. Skala
undertiden smålöken. Skiva eller dela
svampen i mindre bitar. Lägg svampen
i stekpannan och låt det mesta av
vätskan koka in innan fettet läggs i.
Fräs svamp och lök och lägg i grytan.
Lägg i det brynta fläsket. Koka
ytterligare ca 10 min.

2-3 dl vispgrädde
ca 100 g polkagrisar
Klä en långpanna, 30x40 cm, med
smör- eller bakpapper. Vispa ägg och
socker
riktigt
pösigt.
Blanda
potatismjöl, kakao och bakpulver. Sikta
blandningen och vänd försiktigt ner
den i smeten. Bred ut den på
långpannan. Grädda mitt i ugnen i
250°, ca 5 min. Strö lite socker över
rulltårtan och stjälp upp den på smöreller bakpapper. Dra bort pappret och
låt
den
kallna,
gärna
under
långpappan.
Stöt polkagrisarna i en mortel, låt
gärna några bitar vara lite större. Vispa
grädden, blanda ner polkagrisarna.
Bred polkagrädden över den kalla
kakan och rulla ihop som en rulltårta.
Skär i lagom stora bitar.
Eftersom det var Alla Hjärtans dag
gjorde vi lite annorlunda. Kakan
delades i två delar, polkagrädden
breddes på den ena biten och den
andra lades över. Sen tog vi ut
hjärtformade kakor med hjälp av ett
pepparkaksmått. Dessa bakelsekakor
dekorerades med vindruvor, lite
spritsad grädde och en liten bit kiwi.

Trädgårdssidan är tillbaka efter vinter- och mammauppehåll. Den här
månaden är ju full av förväntningar inför säsongen och jag tänkte
koncentrera mig på årets
perenn som blev ett gräs, för
första gången, nämligen
jättetåtel Molinia
arundinacea. Jättetåteln
växer i tuvor och blir mellan
70 och 100cm högt beroende
på sort. Den trivs bäst i
halvskugga i fuktig jord så
den passar bra vid dammar.
Bilden har jag lånat från
perennagruppens hemsida.
Det är de som lanserar årets
perenn för att belysa
perenner som är extra härdiga och bra, och för att sälja lite extra mycket
perenner.
Trädgårdsmässan i Örebro är just avklarad och den bjöd inte på några
stora överraskningar tycker jag. Örebromässan är ju en trädgårdsmässa i
lightvariant i jämförelse med den i Älvsjö där man faktiskt kan se lite
nyheter och lite trender. Men Örebro är närmare och inte så jobbig att gå
på, efter bara en timme på Älvsjömässan är man helt urblåst i huvudet
och det är ju inte riktigt meningen med trädgård som koncept. På mässan
i Örebro kan man ju träffa på lite bekanta och det är ju kul. Om man
tycker att trädgårdsmässan i Älvsjö är för liten så kan man ju alltid sätta
sig på ett plan till London och Chelsea flower show för det är en
trädgårdsmässa som nog slår det mesta, där ska man i år ha en
Linnémonter.
I år är ju det stort Linnéjubileum överallt, tyvärr kan vi väl inte påstå att
Linné någonsin var på Vinön så firandet kommer nog bli lugnt. Om man
skulle komma förbi Uppsala eller Råshult i Småland så kan det nog vara
en god idé att titta in på Linnés samlingar för många har slagit på stort
när det gäller firandet av ”Mr Flower Power” som man lanserar honom
som. Det sägs att Linné hittade den sibiriska ärtbusken i Örebro, och den
är ju populär på Vinön så vi kan väl säga att vi hedar Linné lite på Vinön i
alla fall.
För övrigt så går det rykten om att det är dåligt med utsädespotatis så
potatisen lär bli eftertraktad när den kommer, om och när den kommer.
Glöm inte att njuta av vårsolen och ljuset nu när det är här!
Hälsningar från

Rosie på Vinön!



april 2007

v 14

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag
torsdag

5

fredag
Långfredagen

lördag

7

Påskafton

v 17

v 18

18.30
19.00
19.00
19.00

Brandövning
Långpromenad, samling vid skolan
Möte i skolan om vindkraft
Tjejträff
Beställ bröd!

8.00-14.00

Vinöbagarn har påsköppet

8.00-14.00

Vinöbagarn har påsköppet

8.00-14.00

Påskdagen

16.00

Vinöbagarn har påsköppet
Möte i skolan om vindkraft

9

måndag

10.30
14.00

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan, Mikael Schmidt, kyrkkaffe
Årsmöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening

10

tisdag

19.00
19.00

Möte i skolan för bönder och fiskare Se annons!
Långpromenad

11

onsdag

12

torsdag

14.15
19.00
19.00

Öppet hus i skolan, Sv Kyrkan
Tjejträff
Företagarmöte i Vinöns skola

13

fredag

14

lördag

15

söndag

16

måndag

17

söndag

8

v 16

Biblioteket öppet
Gymnastik

Skärtorsdagen

6

v 15

16 –17
19.00

Annandag påsk

Biblioteket stängt!

Beställ bröd!
Sophämtning

14.30
16 –17
19.00

Studiecirkeln Vinön förr
Biblioteket öppet
Gymnastik

tisdag

19.00

Långpromenad

18

onsdag

19.00

Tjejträff

19

torsdag

20

fredag

21

lördag

22

söndag

23

måndag

24

tisdag

19.00

Långpromenad

25

onsdag

19.00

Tjejträff

26

torsdag

Beställ bröd!

27

fredag

Sophämtning

28

lördag

14.30

Studiecirkeln Vinön förr

Vinöbagarn har öppet

29

söndag

19.00

Avslutning tjejträff

Vinöbagarn har öppet

30

måndag

1 maj

tisdag

Beställ bröd!

16 – 17
19.00

Biblioteket öppet
Gymnastik

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Vinöbagarn har öppet
Valborgsmässoafton

HM Konungens födelsedag

Vinöbagarn har öppet

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

