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Minns ni Vipp-Kristin 
som slaktade grisar? 

Med den här bilden ska vi 
återuppliva bekantskapen 
med ett gammalt 
Vingåkerspar, som oftast 
gick under benämningen 
Vipp-Kalle och Vipp-
Kristin. Stugan där de bod-
de kallades oftast Vippens 
men hette egentligen 
Fredriksberg och var dags-
verkstorp under Kjesäter. 
Stugan finns kvar än i dag. 

Om det strävsamma 
gamla paret har vi fått 
höra mest när det gäller 
Vipp-Kristin. Hon hette 
från början Christina 
Charlotta Karlsson och föd-
des den 5 september 1849 
vid det lilla torpet Betle-
hem i Stora Malm, alldeles 
öster om nuvarande 
Katrineholm. 

Christina gifte sig med 

Karl Jakobsson och bosatte 
sig vid Fredriksberg. Det 
berättas att Vipp-Kristin 
gick omkring i bygden och 
slaktade. Mest var det gri-
sar, men det hände även 
att hon gav sig på större 
djur. 

—Jag skulle få hennes 
slaktarverktyg efter henne 
om jag ville ha dem, 
berättar snart 86-åriga 

Augusta Nylin, Katrine-
holm. Vipp-Kristin var hen-
nes moster. Augusta hade 
dock ingen användning för 
sådana verktyg och vart de 
tog vägen är okänt. 

Vipp Kristin gick ur tiden 
omkring 1930 och några år 
tidigare hade hennes make 
slutat sina dagar. Deras 
ättlingar finnes dock fort-
farande kvar i bygden. 
"Munktorpapojkar na ' ' 
Herbert och Sven Carlsson 
är barnbarn till Vipp-Kalle 
och Vipp-Kristin. 

För snart ett år sedan 
publicerade vi i KK en 
följetong med gamla min-
nen från Vingåkersbygden, 
huvudsakligen byggd på 
Johanna Lundströms upp-
teckningar. Där förekom 
Vipp-Kalle och Vipp-
Kristin, vilket gav Augusta 
Nylin den goda idén att 
plocka fram bilden. 

Vi vill gärna låna fler så-
dana gamla bilder. 

Flera läsare har i höst 
hört av sig och frågat om vi 
kan hjälpa till att samman-
ställa följetongen åt dem, 
efter de glömde klippa ur 
vissa avsnitt. 

Istället vill vi hänvisa till 
Västra Vingåkers hem-
bygdsförening, som visat 
intresse för att ge ut 
berättelserna i bokform. 
När den boken kommer får 
de intresserade hela följe-
tongen, och mer till, från 
gamla Vingåker. 

HALDO 

österåkers missionshus från sekelskiftet. Huvudentrén den tiden : 
1960, som den omändrades till fönster, samtidigt som huvudentrén c 
där tidigare predikstolen hade sin plats. 

Österåkersförst 
en sjungande j 

Som vi tidigare berättat firar österåkers missionsförs 
i dagarna. Den 24 november är det precis ett sekel se 
och på lördag och söndag jubilerar man. KK har me< 
några gamla bilder, som visar en del av församlingens ] 

De gamla läsarna var ett sjungande folk. Man neslund (Skr; 
sjöng i mötena, men också i hemmen, på arbets- tillfällig gäsl 
platsen och ofta på väg till och från mötena. Här ren). Sittanc 
ser vi sång- och musikföreningen 1903 utanför getorp (Tom 
Österåkers missionshus. torp och Lar! 

Stående från vänster: Nils Andersson, Johan-

österåkers missionsförsamlings ungdomsfö- Karlsson 
rening från omkring 1915. En del unga i försam- Hulda E 
lingen började redan 1902 samråda om att bilda Dalby. 
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Karl Jakobsson och bosatte 
sig vid Fredriksberg. Det 
berättas att Vipp-Kristin 
gick omkring i bygden och 
slaktade. Mest var det gri-
sar, men det hände även 
att hon gav sig på större 
djur. 

—Jag skulle få hennes 
slaktarverktyg efter henne 
om jag ville ha dem, 
berättar snart 86-åriga 

Augusta Nylin, Katrine-
holm. Vipp-Kristin var hen-
nes moster. Augusta hade 
dock ingen användning för 
sådana verktyg och vart de 
tog vägen är okänt. 

Vipp Kristin gick ur tiden 
omkring 1930 och några år 
tidigare hade hennes make 
slutat sina dagar. Deras 
ättlingar finnes dock fort-
farande kvar i bygden. 
' 'Munktorpapoj ka rna " 
Herbert och Sven Carlsson 
är barnbarn till Vipp-Kalle 
och Vipp-Kristin. 

För snart ett år sedan 
publicerade vi i KK en 
följetong med gamla min-
nen från Vingåkersbygden, 
huvudsakligen byggd på 
Johanna Lundströms upp-
teckningar. Där förekom 
Vipp-Kalle och Vipp-
Kristin, vilket gav Augusta 
Nylin den goda idén att 
plocka fram bilden. 

Vi vill gärna låna fler så-
dana gamla bilder. 

Flera läsare har i höst 
hört av sig och frågat om vi 
kan hjälpa till att samman-
ställa följetongen åt dem, 
efter de glömde klippa ur 
vissa avsnitt. 

Istället vill vi hänvisa till 
Västra Vingåkers hem-
bygdsförening, som visat 
intresse för att ge ut 
berättelserna i bokform. 
När den boken kommer får 
de intresserade hela följe-
tongen, och mer till, från 
gamla Vingåker. 

HALDO 

österåkers missionshus från sekelskiftet. Huvudentrén den tiden låg på främre långsidan. Det var 
1960, som den omändrades till fönster, samtidigt som huvudentrén och hallen förlades till gavelsidan, 
där tidigare predikstolen hade sin plats. 

Österåkersförsamling 
en sjungande jubilar 

Som vi tidigare berättat firar österåkers missionsförsamling sitt 100-årsjubileum 
i dagarna. Den 24 november är det precis ett sekel sedan församlingen bildades, 
och på lördag och söndag jubilerar man. KK har med anledning därav fått låna 
några gamla bilder, som visar en del av församlingens pionjärer. 

De gamla läsarna var ett sjungande folk. Man 
sjöng i mötena, men också i hemmen, på arbets-
platsen och ofta på väg till och från mötena. Här 
ser vi sång- och musikföreningen 1903 utanför 
österåkers missionshus. 

Stående från vänster: Nils Andersson, Johan-

neslund (Skräddar-Nisse), okänd, troligen någon 
tillfällig gäst, Olof Andersson, Bångarbol (fiska-
ren). Sittande från vänster: Karin Olsson, Bro-
getorp (Tomstu-Karin), Karin Pettersson, Ams-
torp och Lars Eriksson, Björklunda. 

österåkers missionsförsamlings ungdomsfö-
rening från omkring 1915. En del unga i försam-
lingen började redan 1902 samråda om att bilda 
en ungdomsförening. 

Sittande från vänster: Martin Olsson, Bloms-
terhult, Ingvar Olofsson, Klippan, Elsa Larsson, 
Säby, Tore Olofsson, Klippan, Emil Larsson, Ny-
säter och Hilda Larsson, Säby. 

Knästående: Maria Eriksson, Askö, Märta 
Eriksson, Askö, Maria Olsson, Ättersta, Lisa 

Karlsson, Snytan, Karin Persson, Bergaholm, 
Hulda Eriksson, Högtorp och Anna Sandberg, 
Dalby. 

Stående: Karl Eriksson, Säby, Henning Lars-
son, Nysäter, Alma Karlsson, Hulla, Per Pers-
son, Blomsterhult, Signe Jakobsson, Askö, Jo-
hannes Larsson, Säby, Carl Andersson, Krok-
äng, John Andersson, Krokäng, Maria Larsson, 
Berglunda, Henrik Olsson, Ättersta och Inge-
borg Eriksson, Björklunda. 

Jubileum på söndag 
österåkers Missionsförsa-

mling 100-årsjubilerar söndagen 
den 26 november. En kommitté 
på fem personer jobbar med för-
beredelserna sedan början av 
året. Men inte bara med inbjud-
ningar, jubileumshögtider, 
dekorationer och program. Allt 
måste fungera. En min-
nesutställning skall samtidigt 
arrangeras, som säkert blir 
något extra. Församlingsborna 
har gått igenom sina gömmor 
och nlockat fram allt gammalt, 

på lördagen med en "Minnenas 
kväll", då f.d. medlemmar, 
tidigare pastorer, nuvarande 
församlingsmedlemmar och en 
del andra möts till samkväm. 

Vid gudstjänsten på söndagen 
predikar missionssekr. Rune 
Roxström, Stockholm. Han 
kommer som Svenska Mis-
sionsförbundets representant. 
Mötesledare blir nuvarande 
vakanspastorn Gustav Mattsson 
från Kumla. Det blir också 
parentation över hemgångna 

Högtidsgudstjänst på söndag 
eftermiddag med represen-
tanter från olika föresamlingar 
och från Vingåkers kommun. 
Historiken är skriven av Len-
nart Andersson och han föredrar 
valda delar. 

Sångarkrafterna medverkar 
under hela högtiden under led-
ning av Carin Andersson. 

Tidigare pastorer, som kom-
mer är Rune Bloom, Stockholm, 
Sune Knutsson, Gunnarsskog, 
Lennart Andersson, Hökerum 


