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Mem Sjövillan
Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt
för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt
tror jag att det blev lyckat. På Fristad tog vi emot över 500 st på två
dagar. Vi var ett helt gäng som kokade kaffe, sålde korv, honung,
hembakt bröd, glass, olja ,vattenrenare, lotter och Östergötlands
barn var representerade. Flera av oss guidade genom huset och
berättade om det gamla gästgiveriet, restaureringen,
”Gåramålningar”, släktforskning, Tåbyhistoria, tapeter och allt annat
som det frågades om.

Årets utställning var ”Gåramålningar” Vi har lånat ihop ifrån olika
ägare och gårdar ett flertal målningar. Förr var det ofta luffare som
målade och vandrade runt mellan gårdarna och mot kost o logi och
en slant målade av husen. Kvaliteten skiljer sig mellan olika målare .
Mest känd är Olof Olsson ”HedOlle” som kom från Dalarna. Han
verkade här på Vikbolandet på 20talet.

Skarpenberga Å
Det han mest känns igen på är hans molntussar. Det är alltid vackert
väder och prydligt på gårdarna. Men det sägs att på Grönhög satt han
i vedboden medan regnet öste ner och målade.

Arnegården Grönhög

Hasslagården Klockrike. O Olsson

Lundby från Dammen Å. O Olsson

Petersburg Kuddby. O Olsson
Förr var det charkuteri och rökeri här.

Tomta Kuddby .O Olsson
På Tomta bodde Sven i Tomta som ansågs som förrädare 1719, när
ryssen härjade runt Bråviken. Han var den ende som avrättades på
Sylten för förräderi.

Valingstad Kuddby. O Olsson
Sven i Tomtas barnbarn föddes 1719 samma år som farfar avrättas.
Hon gifter sig med Valingstads ägare.

Gudrun Olofsson Tåby gård kom med
flera tavlor på Tåby gård. Det är intressant att se hur olika målare
skildrar och gårdar förändras. Flygfotografering började bli populärt

på 40-50talet. Då försvann ”Gåramålarna” nästan helt. Tyvärr bleknar
dessa gamla flygfoton, men oljemålningarna är lika fina som när de
målades.

Tåby gård

De två nedersta tavlorna föreställer Tåby gård och Åswittinge gård på
90-talet . De är målade av en nu verksam ”gåramålare” Ragnar
Magnegård som även målar porträtt.
Ingrid Samuelsson kom med en akvarellmålning på Rusthållet i
Grinneby gjord av Stig Svensson Söderköping(tyvärr ingen bild).

Åswittinge
flygfoto var ej med på utställningen.
Solen sken båda dagarna : Lite personalbilder

Här är Robert med massor med
forskningsmateral om Tåby, Fristad och dess gårdar och invånare.
Han svarade på släktforskningsfrågor och en massa annat som
besökarna undrade över. Jag Karin hade lite om tapeter och min
dokumentation om Fristad och Agda Clara (konstnärinnan som var
delägare en gång i tiden av Fristad gamla gästgiveri).
Gunilla fixade kaffe och guidade. Ungdomarna Maj och Ida Saletti
samt Victor och Alexander Johnson hjälpte till med lotterna och
Parkeringen. Dessan, Kristina och Lennart höll i parkeringen

Pär gjorde lite
reklam för det utmärkta vattenfiltret Brita och guidade .

Barbro , Marianne Barbro och Agneta (agneta finns på foto längre
fram)skötte korv, glass och fika m.m försäljning. Även Östergötlands
barn kunde gynnas här.

Evy och Barbro stod för deras försäljning

Första gästerna som anlände var Birgitta och Ivan Hägg. Från
Stubbetorp .

Torudd Ahl berättade att hans mormor bodde på
Grindtorp Östra Ny som också fungerade som ett gästgiveri på
Vikbolandet. Vi hittade det i Kaj Kjellströms eminenta bok om
Östgötska gästgiverier. Vi hade även boken till försäljning.

Dag två kom Björn med två flygfoton över Fristad och ”Back”

Inez som hyrde övervåningen på Fristad till sin död bodde i det lilla
vita huset vid ”Back”. Det revs när vägen asfalterades och blev
bredare.

På den här bilden
kan man se flera av de hus som nu är borta på Fristad. Kolla att det
fanns refug i Fristadkorset 1958.

Anders Ionzon
från Mem sålde lokalt producerad honung. Agneta skyltar.

Lennartsson från Hageby sålde
Tåbylimpan och lite annat smått och gott.

Carl Fredrik var guide och
gästgivare. Här samtalandes med Sandells från Östra Ny.

Nu kommer lite vimmelbider:

Christina kom med intressanta bilder från Stensvad.

De här pigga tjejerna visades sig vara med i
broschyren om Vikbolandet. Vi fick ett signerat exemplar.

Ingvar och Britt-Marie visade stort intresse
som vanligt.

Förre ägaren Folke Janssons son med fru från Finspång.

Bengt från Mem som brukar kåsera i Lilla
tidningen.

Arne som har tillverkat många av våra fina
skyltar som finns på Vikbolandet.

Daga och Karl Erik som undrade om ett hus som
flyttats från Illkärr Östra Husby till Fristad. Tyvärr kunde vi inte svara
just nu på den frågan. Men vi forskar på den.

Nuvarande ägare till Lundby Å Jutta och Lars..

Ulrik o AnnBritt som brukar guida i Eneby kyrka och
berätta om ryssens härjningar.

Leif från Veckelstad visade sig
ha anknytning till Gudruns tavla från Viberga Risinge ( Nu golfbana).
Hans far kom dit 1949.

Granne och ägare tvärsöver Leena
kom och tittade med sin mamma från Laxå.

Anita från Östra Stenby kollade i
Vikbolandsmaterialet.

Börje från Bjärby.

Arne Larsson från Linköping kom och
berättade att han varit lantbrukselev hos Folke Jansson på Fristad
under 50-talet. Gården hade då många djur och var en modern gård
maskinmässigt. Arne fick bo på övervåningen mot Kuddby . Det fanns
bara en plåtkamin att värma sig med.

Jan Olov och Gudrun från Ringarum . De är
aktiva i hembygdsföreningen där.

På söndagen fick vi besök av Östsams vice ordförande Micke Kornell
med hustru.

Sen fick vi fler finbesök av två Cadilacs de Ville

Då fick våra parkeringsvakter visa vad de går
för. Bilarna är över sex meter långa. Och strax efter kom Buss Åke
med en hel buss med resenärer. Men allt flöt på lugnt och fint.

Carl Fredrik tog emot och guidade. Sen hjälptes vi åt att berätta om
huset och ”gåramåleri”.

Dessa bussresenärer har tagit en tur på Vikbolandet under ledning av
Åsa Birgersson. Chaufför var Peter från Gnedby

Tack alla som hjälpt till att göra de här dagarna så lyckade. Utan er
och alla gäster skulle det inte vara lika trevligt. Alla fick jag inte med
på bild. Det blev över 500 besökare. Vi har försökt serva och prata
med så många som möjligt.
Det är härligt när Vikbolandet lever upp. Det verkar som Vikbolandet
leder som besöksmål under Östgötadagarna. Vi är många som
engagerar oss. Desto fler besöksmål desto fler besökare. Det är inte
långt till nästa besöksställe.
Tack en gång till och välkomna åter önskar
Tåby hembygdsförening.

