


 

 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, 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. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader 
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert. 
 

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 2012 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.  
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 
November månad har gått ovanligt fort. Vädret ska vi kanske 
inte klaga på. Det har varit solsken och gråväder med regn 
om vartannat men någon snö har vi inte fått. Vid månads‐
skiftet kom så kylan rejält och vi har sett hur det ryker från 
sjön. Nu ligger stora delar av sjön och idag tisdag har det 
även börjat snöa på Vinön. Med snö blir det lite ljusare ute 
och i fönstren lyser stjärnor och ljusstakar så fint nu när vi är 
inne i advent. Hoppas det blir lite ljusstakar tända i fritids‐
husen också.  

 
Så är vi då inne i årets sista månad, december. Många ser nog fram emot en lång, ledig julhelg men 
innan dess kommer en hel del olika saker att äga rum på ön. Tjejgruppen startar julförberedelserna 
med knäckebrödsbakning, cirkeln ”Vinön förr” har julavslutning, kyrkan har sin sedvanliga grötlunch i 
missionshuset, värdshuset slår upp sina portar och serverar julbord samma dag som det är julmarknad 
i skolhuset. Nytt för i år är att julmarknaden är på en lördag och att den besöks av Hampe Gospel som 
underhåller i missionshuset. Samla ihop vänner och bekanta och besök dessa evenemang lördagen den 
15 december. Tider med mra kan du läsa inne i Ö‐bladet. Som vanligt kör färjan en extratur på juldagen 
så att alla som vill kan besöka julottan i Lännäs kyrka. Ja nog händer det en hel del på vår ö även på 
vinterhalvåret! 
 
Från redaktionen ber vi att få framföra ett tack till alla som under året har bidragit med material till 
vårt Ö‐blad. Det blir ingen tidning utan er medverkan och ert engagemang är viktigt för vår tidning.  
Vi sänder ett särskilt tack till vår vinöbo på Åland för bidraget till detta nummer. Det finns säkert fler 
som kan skicka något bidrag någon gång ibland.  
 

Vi hoppas på nya medarbetare till nästa år om Ö‐bladet ska fortleva. Hjärtligt tack! 
 

De som bidragit med foton i detta nummer är  
Maj Hedin, Catrine Neiler, Christina Johnsson och Eva Widlund. 
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Vinöns 

Julmarknad 
 

LÖRDAG 15/12 
 

                        13.30 – 18.00 
 

Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad  
i Vinöns skola och ute på gården. 

 

 Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft, sylt och inläggningar, hembakta kakor  
och olika sorter julgodis mm 

 Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper 
 Kaffe, glögg och pepparkakor 
 Hantverk, julkort med julhälsning från Vinön samt böcker om Vinön 

 
HHaammppee  GGoossppeell  mmeedd  HHååkkaann  IIssaaccssssoonn  ssjjuunnggeerr  ii  MMiissssiioonnsshhuusseett  kkll..  1144..0000  

 
Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för fjortonde 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 
 

 

 
JJUULLBBOORRDD  PPÅÅ  VVIINNÖÖNNSS  VVÄÄRRDDSSHHUUSS  

LÖRDAG 15/12 
 

Ett klassiskt julbord är uppdukat från kl 14.00. 

Kvällssittning kl 18.00 
 
För bokning ring 019-44 80 10 eller 0722 50 50 80 

 395 kr p/p 
 

 Varmt välkomna önskar Janne, Johan och Bersa 



KONFERENSER i nygammal skolmiljö 
 

 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 

 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45 

 
 

e-post: info@vinokonferenser.se 
 

hemsida: www.vinokonferenser.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu finns det…. 
 

kransar, buketter och julbockar till utsmyckningar.  Hyacinter, amaryllis, 
julstjärnor m.m. till julgrupper som tillverkas efterhand och efter 
önskemål. Det finns även purjolök, lök, kålrötter, äpplen och eterneller. 
 
Jag finns på Vinöns julmarknad den 15/12. 

 
Öppet: 
Söndag – torsdag om jag är hemma 
Samt fredag e.m. 
Och lördag f.m. 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 
 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

 
God Jul önskar Mona! 



Boden	bakom	
scenen	i	bersån	

	

Nu	är	det	klart	med	vad	
den	skall	heta.	

 
 

	Omröstningen	sköttes	av	Peter	Kumlin	med	hustrun	Carin	Fremling	

 

Under en synnerligen demokratisk och engagerande omröstning under El‐firandet 
utsågs de vinnande förslagen. 

Boden med ”samlingarna” heter nu:   FORNBOA 

Underliggande källare heter nu:     Olles Jolpärakällare 

Enligt samstämmiga språkvetare på äkta vinömål så skall jolpära uttalas med ett mycket tjockt L.  

(Så nu är det bara att öva in uttalet för de ej tidigare ”språkkunniga”).  

Namnförslaget på den nedre delen kommer från att Olle hade källaren som sin potatiskällare, vilken 

sedermera blev potatisförrådet till skolbarnen. De vinnande förslagen lämnades av Lena Magnusson 

respektive Ingemar Persson med visst stöd av bisittare. Förutom det utlovade priset belönades de även  

med förmånen att få vara med och färdigställa lokalerna. 

Invigning	av	boden,	midsommardagen	2012	



 Fest på Vinön  
för att fira elen 

 
 

För sextio år sedan drogs sjökabeln ut  
till ön. Det firades med en stor fest. 

 
 
 

 

Lördagen	10	november	samlades	folk	på	två	ställen	på	ön,	i	norra	och	södra	byn.	
Totalt	var	vi	73	personer.	Gatlamporna	var	släckta,	och	fackeltågen	rörde	sig	ganska	
mäktiga	fram	till	skolan	där	vi	satte	ned	alla	facklorna	i	sandlådan	och	gick	in.	
	
Stora	salen	var	full	av	folk,	och	vid	svarta	tavlan	hade	fyra	av	öns	äldre	män	tagit	plats	
för	att	berätta	och	svara	på	frågor	om	hur	det	var	innan	det	fanns	el	och	vilken	
skillnad	det	blev	när	elen	kom.	Mycket	kunskap	fanns	också	i	publiken	så	det	blev	ett	
trevligt	samtal	som	också	avhandlade	hur	ena	skolläraren	hade	målat	fönstren	för	att	
barnen	inte	skulle	titta	ut,	och	Annaflickas	alla	arbetsuppgifter.	
	
På	flera	gårdar	fanns	elverk	innan	ledningen	drogs	ut.	Dessa	användes	bland	annat	i	
lagårn	till	mjölkmaskinerna.	Någon	konstaterade	att	det	måste	ha	blivit	stor	skillnad	
när	man	slapp	handsåga	brädor	och	undrade	om	det	var	den	största	fördelen	med	
elen.	Men	då	protesterade	många	och	menade	att	spis,	kyl,	dammsugare	och	
tvättmaskin	gick	före.		
	

   



Därefter	var	det	dags	för	omröstning.	Det	hembygdsmuseum	som	förut	fanns	i	
skolans	stora	sal	har	under	året	flyttat	ut	i	den	gamla	brandboden.	Under	den	ligger	
en	gammal	potatiskällare,	som	ska	inredas	med	långbord	och	bänkar	för	att	användas	
vid	lämpliga	tillfällen.	Dessa	två	utrymmen	skulle	nu	namnges.	Förslag	hade	sänts	in	
och	nya	förslag	väcktes	under	kvällen.	Länsstyrelsen	hade	en	representant	på	plats	
som	skötte	rösträkningen.	Och	det	var	inte	så	lätt,	det	blev	dött	lopp	mellan	ett	par	
förslag	och	omröstning	vidtogs.	Till	sist	hade	museidelen	fått	namnet	”Fornboa”	och	
källarutrymmet	hette	”Olles	jolpärakällare”.	Detta	eftersom	Olle,	som	lämnat	ett	stort	
arv	till	ön,	hade	sina	potatisar	i	den	källaren.	
	
Hela	tillställningen	hade	ordnats	av	tjejgänget	(med	lite	tillskott),	ett	antal	kvinnor	
som	träffas	på	onsdagarna.	Yvonne,	en	stor	del	av	öns	konferensföretag,	basade	i	
köket	och	gjorde	det	som	vanligt	med	den	äran.	Marinerad	kyckling	på	italienskt	vis,	
rostbiff,	och	potatisgratäng	serverades	med	bröd	och	sallad.		
	

Efter	maten	var	det	dags	för	lokalbyte.	I	missionshuset	serverades	
kaffe	och	ett	stort	antal	tårtor	medan	det	var	dragning	på	årorna.	
Åror	är	en	gammal	vinötradition,	det	är	lotter	som	återanvänds.	På	
en	pappersremsa	i	lite	kraftigare	material	finns	tre	nummer	
skrivna.	Kvällen	till	ära	hade	nya	åror	tillverkats.	Jag	tror	att	de	
heter	åror	eftersom	de	är	långsmala,	precis	som	riktiga	åror.	Jag	är	
inte	alldeles	säker,	men	så	är	jag	ju	inte	någon	vining	heller.		

	
Det	fanns	ett	stort	antal	priser	och	nummer	efter	nummer	ropades	ut.	Den	som	vann	
fick	gå	fram	och	välja	från	vinstbordet.	När	bordet	med	småvinster	var	tömt	bars	
nästa	bord	med	lite	större	vinster	fram.	
	
Ja,	det	var	en	av	de	bästa	fester	jag	varit	på	på	länge.	Förutom	att	det	var	bra	ordnat	
så	var	det	kul	för	att	så	många	kom	och	genom	samtalet	om	elen	och	omröstningen	
och	lotteriet	kändes	det	som	en	gemensam	fest	istället	för	en	vid	varje	bord	som	det	
kan	bli	annars.	
	
	
Text:	Åsa	Ödman		
	
Foto:	Eva	Widlund	



Nu passar bussarna bättre till färjeturerna!  

Åsa har sammanställt de nya busstiderna med färjetiderna här nedan. 
 
Några trevliga nyheter:  
 Nu slutar inga turer i Läppe, utan det finns vidaretransport till/från 

Vingåker alla turer som går österut. 

 Nu går det buss som åtminstone i teorin ska hinna ner till 17.15 igen.  
 
– Härligt att se att den tid vi har lagt ner på möten med Länstrafiken har gett resultat, säger Åsa. 

 

Från Hampetorp 

Måndag ‐ fredag  Lördag  Söndag 

färja  buss fr Örebro  buss fr Vingåker färja  buss fr Örebro färja  buss fr Örebro

05.15          

06.05  05.44 H,430       

07.00    
07.00c  
07.50    

07.00c  
07.50    

08.10  07.50  07.52 430       

      09.25  08.25  09.30  08.25 

10.15  09.32  10.10*  10.15  10.10    

11.15     11.55     11.30    

12.30  11.40  12.05*       

13.55  13.33     13.00  12.40  13.00  12.30 

      14.00     14.45    

15.15  14.58       

16.15  15.35;16.14     16.00  15.25  16.45    

17.15  17.10  16.38     17.45  17.30 

18.15  18.05  17.48  18.00     18.45    

      19.00b       

20.30c  19.22  19.10;19.53*     20.30c    

21.30c  21.13     21.00c     21.30c  21.00 

           

23.00a,c     23.00c       

            23.25       

a= endast fredag, b= ej julafton, c= beställes senast 30 min innan avgång 

H=passerar Hampetorp, går ej ned till färjeläget, 403=trafikeras av linje 403 från Sörmland,  

*=Byte till linje 403 i Läppe, väntetid upp till 15 min kan förekomma  

Färjan ska vid behov kunna invänta bussen med fem minuter. Personalen bör informeras om att vänte‐

behov finns, för att undvika missförstånd. 

   



När avgår bussen från Örebro? 

Åsa hälsar att hon kan maila en ännu mer utförlig tidtabell till den som vill. 

För den som även vill ha med avgångstider för bussarna från Odensbacken och Örebro så har Åsa en mer 

utförlig tabell med även dessa tider men den blir ju då lite mera svårläst. 

Vill du ha den? Hör i så fall av dig till Åsa Ödman på asa@vinon.st  

 
Från Vinön 

Måndag ‐ fredag  Lördag  Söndag 

färja  buss t Örebro  Buss t Vingåker  färja  buss t Örebro  färja  buss t Örebro 

05.40  06.02;06.27s  06.09 H,403       

06.30  06.57          

07.30  07.55  07.55 403  07.25c    07.25    

08.35  10.10     08.15  08.45  08.15  08.50 

   9.32*  09.50  10.20    

10.45  11.40*  10.40     10.00    

11.45  12.05  13.33       

      12.20  12.45  12.00  12.40 

13.00     13.30     13.30    

14.25  14.58  15.35  14.30  15.35    

15.45  16.38  16.14*     15.15    

16.45  17.48  17.10*  16.30       

17.45  18.05     17.15  17.40 

18.45  19.10;19.53  19.22*  18.30     18.15    

      19.30b    19.15    

20.55c  21.15          

      21.30c    21.00c   

22.00c        22.00c   

23.30a,c        23.30c         

a= endast fredag, b= ej julafton, c= beställes senast 30 min innan avgång 

H=passerar Hampetorp, går ej ned till färjeläget, 403=trafikeras av linje 403 från Sörmland,  

*=Byte till linje 403 i Läppe, väntetid upp till 15 min kan förekomma  

Observera att man vissa turer måste utnyttja att bussen kan vänta fem minuter på färjan.  

Detta ska färjepersonalen kunna beställa, men telefonnumret till bussgaraget är 45 05 25. 

Det är också bra att informera färjepersonalen om att bussresenärer finns ombord. 

 



Talgoxarnas lov 
 
I september var det dags. Talgoxarna förde en febril aktivitet ute i trädgården, de letade och kivades, 
de var hungriga! Så när jag hade investerat i årets första (eller säsongens första) talgbollar så 
tackade och neg talgoxarna. Jag hängde ut bollarna och gick in och tittade på dem genom fönstret 
och snart var gänget där. Närmast talgbollshållaren satt den största och ruskigaste oxen, han puffade 
upp sig ordentligt för att de andra inte skulle våga sig för nära godsakerna. Jag observerade att det 
bråkades mycket om bollarna och ännu en timme efter att jag hade hängt ut dem så kunde jag ha 
svurit på att ingen fågel ännu smakat utan bara kivats om vem som ska sitta närmast. Jag funderade 
på att gå till djuraffären och se om där fanns en diplomatfågel jag kunde köpa och släppa ut vid 

talgbollarna så att det blev lite ordning, jag kunde kalla den Eliasson. 
 
För en tid sedan borrade vi ett hål i fasadbrädorna för att dra in ett rör 
och nu finns slarvigt nog ett litet utrymme blottat med isolering utåt. Det 
har Talgoxarna sett och är nu där och plockar isoleringstussar varje dag. 
Jag antar att de behöver tilläggsisolera inför vintern så jag låter dem 
hållas ett tag till. Jag vill ju inte att de ska få drag.  
 

Under den tidiga hösten drog massor av flyttfåglar förbi Åland och sångsvanarna framför allt fångar 
min fascination, de är som hämtade ur en sagobok och jag kan inte låta bli att tänka att de ska 
förvandlas till sju prinsar. I slutet av oktober är det mest talgoxar kvar och några gnälliga domherrar. 
Barndomens glädje över att domherrarnas pipande skulle förebåda snö har förbytts i 
misstänksamhet och ogillande. Om bara de där förskräckliga herrarna är tysta så kommer ingen snö 
och då slipper jag skotta. Skjut inte budbäraren heter det men jag misstänker att domherrarna är 
insyltade i snöandet på något sätt så jag fortsätter att vara skeptisk till deras förebådande oljud. 
 
Det har nyss vart allhelgonhelg och barnen kom då 
hem från dagis och tjöt att nu är det snart 
"hallowiiiin" och de ska minsann "trick å triiiiita" 
så att de får massor av godis. Jag vet inte hur jag 
ska ställa mig till detta. Av naturen är jag skeptisk, 
det är inte en högtid i Sverige, "Halloween", utan 
vi firar allhelgonhelgen på ett helt annat sätt, ett 
OKOMMERSIELLT sätt. Om man inte räknar 
överdyra gravdekorationer som ett tecken på 
kommersialisering förstås.  Det bär mig emot att 
köpa orangea prydnader med grinande 
pumpaansikten på men å andra sidan gillar jag 
verkligen pumpor och de små fina prydnadspumporna framför allt. Om jag får göra det lite mer 
präktigt, ekologiskt odlat och jordnära så köper jag tydligen Halloweenkonceptet. Men något "trick 
or treat" blev det bestämt inte! Sen tände vi ett ljus och sände en tanke till dem som inte behövde 
bekymra sig om tillsatser och Halloween utan nöjde sig med ett fullt gösnät och något gott till kaffet 
så jag tog grädde i kaffet precis som farmor gillade det och till det något riktigt sött som pappa 
skulle ha gillat och sen firade vi allhelgona precis som vi ville. 
 

 



Nu står december för dörren och jag må ha en släng av dysfunktionell julhybris men jag vill ju så 
förtvivlat mycket när det blir jul så jag blir oundvikligen stressad. Det ska vara pyntat, bonat, bakat, 
lagat, griljerat, stoppat, struket, torkat, risat, kokat, handlat, inslaget och perfekt. Det bara är så, så 
har det minsann alltid varit hemma hos min mamma och så ska mina barn också ha det. Min man 
tittar besviket på mig från andra sidan köksbordet när jag yppar mina tankar och frågar; ”Har du 
inte lärt dig någonting?”. Jag är oförstående, ”Vaddå?”.  Min praktiska man artikulerar långsamt så 
att jag ska förstå; ”DET VIKTIGA ÄR JU INTE ATT DET ÄR STÄDAT OCH LAGAT UTAN ATT 
MAN ÄR TILLSAMMANS!.  Ok, meddelandet gick fram, jag ska skärpa mig.  

Så nu går jag här på Åland och sparkar i löven och tänker att lite snö vore trevligt till jul, inte för att 
det måste vara det utan för att det är mysigt, och funderar lite på att det inte är så dumt om den 
väntar några veckor till heller för det är ju ganska mycket jobb med den sortens julmys. Snöskyfflar 
i all ära men jag kan gärna vara utan ett tag till. 

I år hade jag tänkt mig att vi ska ha en gran i trädgården, med ljusslinga. Det ser så himla trevligt ut 
när det lyser i trädgården och sen får man ju njuta av den så mycket längre än den som man tar in 
och som barrar efter en övernattning i vardagsrummet. Sen har jag fixat en fågelstuga så att de galna 
talgoxarna ska låta bli min dörrkrans. Förra året åt de upp allt utom kanelen på dörrkransen. Kottar, 
rönnbär och äpplen kan jag gott förstå att det tilltalar en småtossig talgoxe men man tycker att 
torkade mandariner inte skulle smaka så gott i näbben men tydligen slank de också ner. I år ska jag 
satsa på ett fullmatat fågelbord och en oätlig dörrkrans, jag tror att jag ska våga mig på ett rött 
sidenband runt en granriskrans, det borde vara ett säkert kort. Inga frestelser där, såvida de inte stjäl 
på pin kiv för då är det kört hur som helst. 

 

En riktigt god jul till alla läsare av Ö-bladet! 
 

Therese Arvidsson, vinöbo i exil på Åland 
 

 
 

 

                      LJUDBÖCKER 
 

På Vinöns bibliotek finns ett antal ljudböcker 
från kommunens bibliotek samt ytterligare ett 
20-tal deponerade.  
 
Finns det ljudböcker hemma hos dig som du har 
lyssnat klart på och som bara ligger, varför inte 
låna ut dessa till Vinöns bibliotek så andra 
också kan få glädje av dem. 
 

Härigenom får vårt bibliotek ett större utbud 
till nytta för alla! 

 
Ulf, Christina och Yvonne 



 

 

 

 
 

Peter och  
Carina 

 
 

Tel 019 - 44 80 33 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
påminner om att kaffetårtor  
och smörgåstårtor kan  
beställas  
som tidigare 
 
 
Sten /                          
Tel: 070 - 239 0211 
019-448015 
 
 

 
 

Julöppet 
Gammalt & nytt 

 
Kanske hittar du något att ge bort 
eller en liten julklapp till dig själv. 
Varmt välkomna till ”lilla ladan” 

1 km öster om Vinöns värdshus där 
vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

 
15 dec och 16 dec  
klockan: 12-17 

  

 

Vinöns  
bibliotek 

 
Biblioteket är öppet 

Söndagar: 16-17 
 

 

Välkomna ! 
hälsar Yvonne! 

 

 
 
 
 

 



KURSERNA på Vinön  

Det är nu många år som vi har haft kurser 

här på Vinön. I mitten av november var det 

kursavslutning på årets kurs i utomhus-

pedagogik. Det som var nytt med årets kurs 

är att den har vuxit från tidigare 7,5 poängs-

kurs till en 15 poängskurs. Det innebär sex 

tillfällen på ön och en hel del eget arbete.  

Inbjudan	till	kursen	2013	

 

”Årstidskursen” kallas kursen ibland eftersom alla årstider är med. Kursträffarna är förlagda till helger 

samt ett par dagar med mera praktiskt arbete. I januari börjar nästa kurs med första träffen första helgen i 

februari. Då får ni åter se ett antal bilar på planen vid skolan.  Kurserna anordnas av Linköpings 

Universitet NCU, vilket står för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik. Det är Helena och jag Eva 

som håller i kurserna tillsammans. Helena Alsegård, som bor i Småland och jobbar på universitetet i 

Linköping har pendlat hit till de flesta av träffarna. Sen har vi några på Vinön som är med vid olika 

tillfällen, Rosie till exempel. De som går denna utbildning är för det mesta lärare som jobbar med olika 

åldrar, men även andra yrkeskategorier har varit representerade. De kommer från olika håll i Sverige, en 

del reser långt. Tänk att det faktiskt har fungerat att resa både från Stockholm och Götebrog med tåg och 

buss till och från kursträffarna!  

Utomhuspedagogik handlar mycket om platsens betydelse för lärandet och vi lägger stor vikt vid att 

stanna upp och reflektera, vilket är bra ur ett hälsoperspektiv också. Kursnamnet är ju också 

”Utomhuspedagogik året runt- med inriktning mot hälsa, lärande och miljö”.  

Är du intresserad eller känner du till någon som skulle kunna vara intresserad av kursen går det bra att 

söka den ända fram till kursstart och komma med i mån av plats. Frågor? Kontakta mig! 

Hälsningar Eva 

Eva Widlund, temavandringar@vinon.se 

 

 

Hur väl känner du Vinön? 
 

Var finns denna naturskulptur? 
 

Det är många som är ute och promenerar med eller utan hund 

och ni kan nog känna igen platsen, men ni andra! 
 

Du som tror dig veta var det är HÖR AV DIG till redaktionen!  

Skicka gärna bilder på andra platser på ön så får vi se om vi kan 

känna igen var det är. 

Eva W 
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ARTIKEL I NERIKESTIDNINGEN 19/3 1924 

VINÖN- HJÄLMARENS STÖRSTA Ö 

 

Av alla Hjälmarens öar är Vinön i Lännäs socken störst och mest befolkad. Den ligger i södra 

utbuktningen av sjön ca 4 km från land och har ett ytinnehåll av ca 4,5 kvadratkilometer. 

Befolkningen torde f.n. uppgå till inemot 350 personer, men var talrikare för något tiotal år sedan 

då fisket var mer givande än nu. 

De flesta av inbyggarna äro fiskare och samtidigt jordbrukare, några livnära sig dock så gott som 

uteslutande av fiske. 

På ön finns nu mera icke obetydliga åkervidder, som skötas rationellt och flertalet gårdar äro också 

omgivna av små vackra fruktträdgårdar. Jorden består omväxlande av lera, svartmylla, sand och dy. 

Rätt mycket skog finns också, mest björk, al och gran. 

Gamla seder och bruk ha länge bibehållit sig på Vinön, emedan befolkningen där lever så avskilt 

från den övriga världen. Därtill har också bidragit att nytt folk sällan flyttat dit och inbyggarna ha i 

regel alltid gift sig inom ön. Vad som kanske längst varit ett kännemärke på öbefolkningen har varit 

den gammalmodiga klädedräkten. Nu är emellertid även den bortlagd och den moderna tiden har 

gjort sitt intåg bland öborna, även vad habiten beträffar. 

Före kräftpesten som härjade i Hjälmaren 1908-09 var kräftfisket på Vinön synnerligen givande, 

och massor såldes åt olika håll, även utomlands. Kräftfiskets upphörande utgjorde givetvis ett 

kännbart avbräck för öns fiskare. 

- Vad är det för fiske, som nu mest bedrivs på Vinön? 

En f.d. Vinöbo svarar. 

- Det är väl gös och abborrfiske med både nät och krok, men mesta fisken fångas med not under den 

lovliga tiden. På sista tiden har fisket varit mindre lovande för det är så många om det. 

- Vart skickas fisken från Vinön? 

-Den skickas inte bara till Örebro, utan även till Stockholm och Eskilstuna. På sommaren lägger 

ångaren "Gustav Lagerbjelke" till vid ön 1 gång/vecka och "Liden" går från Åsby i St. Mellösa in till 

Örebro varje dag. Vinöborna far då över till Åsby med fisk. De har nu allmänt motorer i sina båtar, 

förr måste vi segla. 

- Det har väl funnits många duktiga fiskare därute ? Har det varit någon som särskilt utmärkt sig? 

- Den styvaste metfiskare jag minnes var väl Olof Olsson eller Långe Olle som han allmänt kallades. 

Han dog för ca 20 år sedan. När han var ute kunde meta båten full. Han begagnade mest pimpelkrok 

- men så fanns det också gott om fisk den tiden. Mest fick man gös och gädda men också mycket 

abborre. All fisk har minskats men mest gösen. Långe Olle brukade fara in till stan med torkad fisk 

som han sålde och när han for tillbaka dagen därpå så metade han båten full med färsk fisk. 
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- Har det fångats någon mal på Vinön ? 

-Den sista fångades 1899. Det var ett par fiskare som fick den i noten norr om Vinön. Det var en stor 

baddare som de försökte sälja men ingen ville ha den. De fick koka tran av den till slut. 

-  Har annars någon särskilt stor fisk fångats där ? 

- En gädda, men inte vid Vinön utan vid Yxnäset av fiskaren Anders Karlsson för omkring 20 år 

sedan. Den vägde 18 1/2 kg. 

- Var tas den mesta fisken i Hjälmaren. Är det måhända vid Vinön? 

-Det är inte omöjligt om man räknar med hela året för det är så många som fiskar därute. 

-Fiskas det på vintern också ? 

-Ja, för all del. Men det är ganska besvärligt och olönsamt arbete. Oftast sysslar man då med lagning 

av gammal fiskredskap och tillverkning av ny. Var och en gör sin egen fiskredskap på Vinön. 

- Det är väl svårt att komma i förbindelse med fastlandet höst och vår när isen varken bär eller 

brister eller när stark storm råder ? 

- Det kan väl ha sina svårigheter emellanåt, men  viningarna äro duktiga att klara sig i vad väder 

som helst. De har också en särskild förmåga att ta sig fram på svag is och vidtar alltid nödiga 

försiktighetsmått, varför det sällan händer att någon drunknar. 

Mitten av ön finns sålunda ett skolhus som uppfördes i början av 1800-talet och inrymmer både 

folk och småskola. Strax till vänster om skolhuset ligger lärarebostaden och ett lite stycke bortom 

staketet till höger missionshuset som uppfördes 1886.  
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Efter högra sidan av staketet löper stora vägen som går rakt över ön. För ett par år sedan uppfördes 

även ett baptistiskt kapell på norra sidan av ön. För övrigt finns 2 handelsbodar, telefonstation och 

poststation. Post anländer 3 ggr/ veckan, månd., onsd. och lörd.. 

Fester och möten anordnas också emellanåt av såväl Missionsförsamlingen, Baptistförsamlingen 

och Blåbandsföreningen. Så någon större enformighet behöver befolkningen inte lida av trots det 

isolerade läget. 

Det bor ett fredligt och skötsamt folk därute på Vinön som i regel håller samman på gammaldags 

hederligt vis, och villigt hjälper och bistår varandra i nöd och trångmål. 

På norra sidan finns en härlig badstrand med fin sandbotten, kallad norra hamnar. Den fina 

sjösanden sträcker sig för övrigt långt upp på land, där det almars är ganska gott om sten, varför 

långa stenmurar är uppförda utmed gatorna istället för andra stängsel. 

Flata berghällar sticka också fram här och var och ett ensamt väldigt flyttblock, stort som ett 

ordinärt hus tronar på norra delen av ön. Det har fått det betecknade namnet Stora galten. 

Några egentliga industrier finns inte på ön, om man nu inte skall räkna dit väderkvarnen, smedjan 

och båtbyggeriet, vilka göras av en och samma person, och givetvis endast i mindre skala. 

Det kan ha sina sidor att bo på Vinön, särskilt under vintern, när det är blåsigt och kallt och vägarna 

ständigt driva igen, men på sommaren är det istället mycket vackrare där. Då spegla sig de lummiga 

stränderna i böljan den blå, solen skiner på gröna åkrar och trädgårdstäppor. Motorerna smattra 

och vita segel smälla ute på den av ljumma vindar krusade vattenytan. 

Vinöborna älska också varmt sin ö och flytta ogärna därifrån. Om de minskade utkomst-

möjligheterna tvingar någon att slå sig ned på annat håll har de i regel inte längre bort än till 

Mälarens stränder, ty sjön och fisket kan ingen vinöbo undvara, och tankarna hägrar alltid för 

honom fäderneön som en solbelyst lycksalighetens ö. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Elisabeth Behr 

zon och massageterapeut 
 

kommer till Vinön 
onsdag 16 januari 

 
Boka tid på 

Tel: 070 - 399 58 08 
Telefontid: 8.00 - 9.00 

  
 

 

EEnn  rriikkttiiggtt  GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
  

öönnsskkaarr  
  

EElliissaabbeetthh  
 
 



Månadens ros 
till 

 

Maggan Fahlander 
 

för att hon är alltid ställer upp hjälper oss med 
städning och andra sysslor 

 
Maud och Markus Larsson 

 
 

 

Allt har sin skönhet, men det är 
inte alla som ser den. 

 

Konfucius ca 500 f Kr 

 
 

 
 
Den 15 november plockade vi upp detta 
skräp på vår dagliga promenad ”kvarteret 
runt”. Vi tog det som låg i diken och längs 
dikesrenarna. Naturligtvis undrar vi 
vem/vilka det är som kastar skräpet. Vi har 
ju ingen kommunal städning utan måste 
sköta vår ö själva.  
 
 
Fyra dagar senare plockade vi skräpet på 
bilden till vänster längs samma runda. 
Whiskyflaskan innehöll fortfarande något 
starkt och fyra oöppnade ölburkar låg 
dessutom på samma ställe. Hur har det 
kommit dit på endast fyra dagar??? 
 
Vi vet också att det finns fler nitiska 
vinöbor som plockar skräp längs våra vägar. 
 
Ska detta vara nödvändigt? Är det inte 
bättre att var och en tar hem sitt skräp?  
 

Ulf och Christina 



Pappor på Vinön 

När Sverige gör reklam för svenska fäder duger bara det bästa 

Svenska Institutet ska göra en utställning med bilder på svenska pappor, som ska visas i 
Sankt Petersburg, Warszawa och Sao Paolo, samt eventuellt Japan. Ambassaderna runt om 
i världen ska också kunna använda materialet. 
 

För att vidga underlaget från enbart Stockholmspappor åkte fotografen Pål Sommelius till Vinön för 

att fotografera öns småbarnspappor Johan, Rikard och Martin med respektive barn en söndag i 

november.  
 

När fäderna har godkänt bildurvalet, skickas det till Svenska institutet som gör det slutgiltiga urvalet. 

                                Åsa Ödman 

  
  
JJuulloottttaa  ii  LLäännnnääss  kkyyrrkkaa  2255//1122    
kklloocckkaann  77..0000  
 

 

Extra färja går från Vinön klockan 6.15 

 

 

Mycket på TV till jul 

Önskar du en större bild har vi en stor TV för mycket. 

Ring Eva eller Bernt  44 80 48 

  
	

Önskar	ett	brunt	fårskinn	

Marie	i	Loppisen	i	Östra	skogen	önskar	köpa	ett	brunt	fårskinn.	



   
Julhälsningar 

2012 

 
Vi önskar alla på Vinön och 

personalen på Vinöfärjan en riktig 
God Jul och hoppas 

att ni alla får ett Gott Nytt År! 
 
 
 

Aina, Christer och Ceasar 
 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

önskar 
 

Greta Vinestrand 
 

släkt och vänner 
 

 

 
En riktigt 

 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  
NNyytttt  ÅÅrr  

 

önskas alla vänner och bekanta 
 

SSuunnee  oocchh  BBaarrbbrroo  MMoohhlliinn  
 

 
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
 

ttiillllöönnsskkaass  
aallllaa  vviinnööbboorr    

oocchh    
lläässaarree  aavv  ÖÖ--bbllaaddeett  

  
  

UUllff  oocchh  CChhrriissttiinnaa  JJoohhnnssssoonn
 

 
EEnn  GGoodd  JJuull  oocchh  EEtttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

 
önskar 

 
Maud och Markus Larsson 
 

 
  

EEnn  rriikkttiiggtt  GGoodd  JJuull  oocchh  eetttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

  önskas alla på Vinön  
av 

 
Familjerna Löfsäter 

 
 

 
  
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

öönnsskkaass  ttiillll  aallllaa  CCiirrkkeellddeellttaaggaarree    
ssaammtt  ssllääkktt  oocchh  vväännnneerr  

  
EEvvaa  oocchh  BBeennggtt  SSvveennssssoonn  

 

 
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  

öönnsskkaass  aallllaa  vväännnneerr  oocchh  bbeekkaannttaa  

  
SSttiigg,,  BBeerriitt  oocchh  DDaaiissyy  

 



  

  
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  
NNyytttt  ÅÅrr  

  
  

öönnsskkaarr  MMaaggggaann    

                                        mmeedd  ffaammiilljj  oocchh  hhuunndd  

  

  
GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

  
öönnsskkaarr  

  
MMoonniiccaa  ZZeetttteerrllööff  mmeedd  bbaarrnn  oocchh  bbaarrnnbbaarrnn  

 
  
  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
  
  

öönnsskkaass  aallllaa  ggooaa  vväännnneerr    

oocchh  bbeekkaannttaa  

  
UUllllaa  LLeennaa  AAnnddeerrssssoonn  

  

  
  

SSRS Hjälmaren 
önskar  

  

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  

 

 

  

GGoodd  JJuull    
oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  
öönnsskkaarr  
 

LOPPIS BODEN 

 

 
 

och  
Gott nytt år önskar 

 

 
 

  
GGoodd  JJuull  oocchh  eetttt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  

  

öönnsskkaarr    
TTeemmaavvaannddrriinnggaarr  ppåå  VViinnöönn  

  

 

och Gott Nytt År! 
 

önskar Vinöns kultur‐ och 

hembygdsförening 

 



GOTTEGRISENS FAVORITER 
30-35 st  Ugnstemp: 200º 
150 g smör  
1 ¼ dl strösocker 
2 ägg 
100 g mörk choklad 
50 g hasselnötter 
1 dl chokladlinser, t ex non stop 
4 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
Gör så här 
Rör matfett och socker vitt och pösigt. Tillsätt 
äggen ett i taget och rör mellan varje. Hacka 
choklad, nötter och chokladlinser grovt. Rör ner 
det i smeten. Blanda mjöl och bakpulver. Vänd 
ner det och blanda samman till en massa. Forma 
till runda bollar och placera på bakpappersklädd 
plåt. Platta till lätt med handen och grädda mitt 
i ugnen 10-12 min. De ska vara lite gyllene i 
kanten. 
 
KANELCOOKIES 
ca 60 st Ugnstemp: 200º 
200 g mjukt smör 
3 dl strösocker 
2 ägg 
3 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
1 tsk vaniljsocker 
1 tsk malen kanel 
100 g torkade aprikoser 
2 dl hasselnötter 
150 g mörk blockchoklad 
1 dl havregryn 
Gör så här 
Rör smör och socker poröst. Tillsätt äggen, ett 
i taget. Blanda mjöl, bakpulver, vanilj och kanel. 
Hacka aprikoser, nötter och choklad. Rör ner 
det i smeten. Rör ner allt i smeten tillsammans 
med havregrynen. 
Klicka ut smeten glest på en plåt med 
bakpapper. Grädda mitt i ugnen ca 8 min. 
 
HASSELNÖTSDRÖMMAR 
ca 40 st Ugn 175° 
75 g hasselnötter 
100 g smör 
3 dl strösocker 
1 dl rapsolja 
4½ dl vetemjöl 
2 msk kakao 
2 tsk vaniljsocker 

1 tsk hjorthornssalt 
Gör så här 
Rosta nötterna i en torr stekpanna på svag 
värme. Gnugga av skalet. Hacka dem grovt.  
Rör smör och socker vitt och poröst. Tillsätt 
oljan. Sikta ihop vetemjöl, kakao, vanilj och 
hjorthornssalt och rör ner det i 
smörblandningen tillsammans med nötterna. 
Rulla bollar av degen och lägg dem på plåtar 
med bakpapper. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. 
 
KOLARUTOR MED CHOKLAD 
ca 50 st Ugn 175° 
150 g smör 
1½ dl strösocker 
3½ dl vetemjöl 
1½ msk vaniljsocker 
1 msk kakao 
1½ msk ljus sirap 
1½ tsk bakpulver 
Ev dekoration 
ca 30 g mörk choklad 
Gör så här 
Rör smör och socker smidigt. Tillsätt övriga 
ingredienser och blanda snabbt ihop till en deg, 
gärna i matberedaren. Rulla ut degen till 
fingertjocka längder, lika långa som plåten. 
Platta till något. Grädda mitt i ugnen i 10-15 
min. Skär i bitar medan kakorna ännu är varma.  
Ev dekoration: Smält chokladen och ringla den 
tunt över kakorna. 
 
SPRÖDA SAFFRANSDRÖMMAR 
36 st Ugn 150º 
100 g smör 
3 dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
½ g saffran 
1 dl solrosolja 
1 tsk hjorthornssalt 
4-4½ dl vetemjöl 
Gör så här 
Rör smör, socker, vaniljsocker och saffran 
smidigt i matberedare. Tillsätt oljan, lite i 
sänder. Blanda hjorthornssaltet med lite av 
mjölet. Rör ner det i smeten. Arbeta in resten 
av mjölet och blanda till en smidig deg. Dela 
degel och form två längder. Skär längderna i 
bitar. Rulla dem till bollar och lägg på 
bakpapper. Grädda mitt i ugnen 18-20 min. 

               God Jul och Gott Nytt År! 
öönnsskkaarr  CChhrriissttiinnaa  JJ  



DAIMSNITTAR 
ca 60 st Ugn 175° 
200 g mjukt smör 
2 dl strösocker 
½ dl ljus sirap 
5 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
2½ tsk vaniljsocker 
1 liten daim, ca 30 g + lite extra 
Garnering: ljus choklad 
Gör så här 
Rör ihop smör, socker och sirap i en bunke. 
Blanda mjöl, bakpulver och vaniljsocker och rör 
ner i smörblandningen. Finhacka daimen och 
arbeta in även den i degen. Forma degen till 4-6 
rullar, lika långa som plåten. Lägg bakpapper på 
2 plåtar och lägg på rullarna. Platta till dem till 
längder. Strö ev över lite hackad daim. Grädda 
längderna mitt i ugnen ca 15 min. Skär den i 
bitar medan de ännu är varma. Ringla smält 
choklad över när kakorna kallnat. 
Tips! Ju kortare tid i ugnen, ju segare blir 
kakorna. Vill du ha dem lite sprödare? Öka 
gräddningstiden. 
 
CALIFONIAKAKOR 
ca 25 st Ugn 150° 
2½ dl brunt farinsocker 
1 msk maizena 
majsstärkelse 
1 krm salt 
2 äggvitor 
2 dl hackade hasselnötter 
Gör så här 
Blanda socker, maizena och salt. Vispa 
äggvitorna hårt och vänd ner i 
sockerblandningen. Rör försiktigt ner de 
hackade nötterna. Klicka ut smeten glest på 
bakpapper (kakorna kan flyta ut). Grädda mitt i 
ugnen ca 15 min. Låt kakorna svalna innan de 
lossas från pappret. Förvara i tättslutande 
burk. 
 
KANELSTJÄRNOR 
ca 30 st Ugn 
150° 
2 äggvitor 
½ krm salt 
2 dl florsocker 
200 g sötmandel   
2 tsk malen kanel 
Gör så här 

Vispa vitorna med saltet. Tillsätt florsockret 
lite efter hand och vispa smeten styv och blank. 
Ta undan 2/3 dl av äggvitesmeten. Mal mandeln 
i mandelkvarn och blanda med kanel och resten 
av äggvitesmeten. Låt stå svalt ca 1 tim. Kavla 
ut mandeldegen med hjälp av florsocker till ca 
½ cm tjocklek. Degen är klibbig, ev kan du kavla 
ut den mellan bakpapper. Ta ut kakorna med ett 
stjärnformat mått. Lägg kakorna på plåtar med 
bakpapper. Spritsa resterande äggvitesmet på 
runt om kakorna. Grädda 13-15 min. 
 
KOKOSROSOR 
ca 25 st Ugn 150° 
200 g mandelmassa 
2 äggvitor 
2 dl kokosflingor 
2 msk strösocker 
3 torkade fikon 
Garnering chokladlinser, t ex Non Stop 
Gör så här 
Riv mandelmassan. Rör den smidig tillsammans 
med äggvitorna. Tillsätt kokos och socker. 
Hacka fikonen fint och tillsätt. Blanda till en 
smet. Spritsa eller klicka ut till rosor på en plåt 
med bakpapper. Garnera med linser. Grädda 
mitt i ugnen ca 15 min. 
 
PEPPARKAKSKLADDKAKA 
ca 12 bitar Ugn 175° 
150 g smör 
3 ägg 
2 dl strösocker 
1½ dl farinsocker 
2 ¾ dl vetemjöl 
¾ dl kakao 
1½ tsk vaniljsocker 
1 tsk malen kanel 
½ tsk malen ingefära 
½ tsk malen kryddnejlika 
1 krm salt 
1 msk ljus sirap 
Gör så här 
Smält smöret. Vispa ägg och sockersorterna 
lätt. Blanda de torra ingredienserna och rör ner 
i äggsmeten tillsammans med sirap och smör. 
Häll smeten i en smord och bröad form med 
löstagbar kant, ca 24 cm. Grädda i nedre delen 
av ugnen 20-25 min. Låt svalna. Ställ in i kylen 
och låt stelna. Pudra ev över lite florsocker och 
servera med vispad grädde. Dekorera ev med 
apelsinskiva. 





vecka 48 1 lördag   

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – inget biblioteksfika                                                  1:a advent

vecka 49 3 måndag  Sophämtning

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat!
 

 5 onsdag 19.00 Tjejträff – knäckebrödsbakning 

 6 torsdag   

 7 fredag   

 8 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” – julavslutning                                                       

 9 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – biblioteksfika                                                           2:a advent

 
 

vecka 50 
10 måndag  Nobeldagen

 11 tisdag 19.00 Tjejträff – julförberedelser     OBS! dag                                      Beställ mat!
   

 12 onsdag   

 13 torsdag 13.00 Öppet hus i Missionshuset – grötlunch   OBS! dag                                       

 14 fredag   

 15 lördag 
13.30 -18 
14.00 
18.00 

Julmarknad i Vinöns skola 
Julbord på Värdshuset   
Julbord på Värdshuset   

 16 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – biblioteksfika                                                           3:e advent

vecka 51 17 måndag  Sophämtning

 18 tisdag  Beställ mat!
 

 19 onsdag  

 20 torsdag  

 21 fredag  

 22 lördag  Vintersolståndet

 
 

23 söndag  Biblioteket stängt                                          H M Drottningens födelsedag   4:e advent

vecka 52 24 måndag                                                                                                                      Julafton 

 
 

25 tisdag 7.00 Julotta i Lännäs kyrka    Extra färja från Vinön 6.15!                    Juldagen 

 26 onsdag                                                                                                                     Annandag jul 

 27 torsdag                                                            Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!                     

 28 fredag                                                                                                                    Värnlösa barns dag         

 29 lördag   

 30 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt - Kaffe                            
Biblioteket öppet - biblioteksfika                                                                           

vecka 1 31 måndag  Sophämtning   Nyårsafton

Januari  
 

 

1 tisdag 18.00 Brandövning                                                     Nyårsdagen        Beställ mat!
 

 2 onsdag  

 3 torsdag                                                                            

  
  

 

         GOTT	NYTT	ÅR		2013!				
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   Vad	händer	nästa	månad	på	Vinön?	Meddela	redaktionen	så	kommer	det	med	i	kalendariet.
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