


Söndagen den 6 juli 2014 

Då var det dags igen för Viragoträff. I år träffas vi 
i Gamleby på naturbruksgymnasiet för utflykter i 
norra Småland och södra Östergötland. 

Inget är som väntans tider, hoppas 
de kommer snart. 

Och nu kommer Rraisa, Snidarn, Kjell och Anette. VÄLKOMNA!!! 



Nu åker varma 
motorcykelkläder 
av och mer 
lättklädda går vi 
ner till byn och 
äter pizza. 



På väg tillbaka i den fina sommarkvällen. 

I våran lilla trädgård serveras 
kaffe och öl. 



Måndagen den 7 juli 2014 
Efter frukost bär det iväg ut i nordöstra delen 
av Småland ut i Astrid Lindgrens natur. Turen 
går via Odensvi, Möckelhult och småvägar 
ner till Frödinge. Vidare norr ut mot Horn, 
sjön Åsunden, Björkfors och liten väg med 
lösgrus via Larum – Hackenäs tillbaks till 
Gamleby. 
 
 

Första frukosten i Gamleby. 

Egon fotograferar att packningen går rätt till. 



Egon visar tröjan med Virago-loggan, 
denna tröja är framtagen till årets Virago-
träff.  



Första stoppet – äter glass i 
Odensvi. 

Kundparkering för vem? 

Har du inte fått någon glass, Anette? 



Stopp vid en fårhage. Egon behöver studera kartan. 

Vem tittar på vem!!!!!!!!! 



Framme vid Frödinge äter vi ostkaka förståss. 

Egon berättar och pekar ut riktningen.  



Vi andra väntar i svalkan under en tall 
medans Egon rekognoserar till fots. 

            Vart är du på väg? 



Alla pysslar med sitt precis som det ska 
vara bland gamla goda vänner. 

   Paus vid sjön Åsunden i Östergötland. 



På måndagskvällen kommer Dallas och 
Madde. 

Anette och Lennart så stor plats behöver 
jag inte. 

Lennart ser nöjd ut med att sitta i ”skön”-
fåtöljen. 



          Dallas och Kjell samsas om att sköta grillen  

allt medan vi otåligt väntar på mat. 



Så kom vindunken fram 
medan gubben i månen 
tittar ner på oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God natt andra natten i 
Gamleby. 



Tisdagen den 7 juli 2014 
Under natten står en skåpbil parkerad utanför 
vårt hus och vi undrar nog vem det är, men det 
visar sig vara El Lobo, som ordnade 
Viragoträff i Härjedalen 2010. Givetvis blir 
han bjuden på frukost. 

Vad kan finnas i skåpbilen, nyfikna? 
En Virago 1100 hämtad i Helsingborg 
fanns i bilen. 



Idag bär det iväg via norra sidan av Gamlebyviken, den så kallade Norrlandsvägen till Gränsö 
slott. Därifrån åker vi genom Västervik förbi Västerviks flygplats, Mommehål. Här blev det 
sedan att åka cirka 1 mil på grusväg till Gunnebo. Från Gunnebo sydost rakt ut i Västerviks 
skärgård till Skälö. Därefter tillbaks till Västrum, där vi återigen åker grusväg cirka 1 mil. Snart 
får vi asfalt under hjulen och hamnar i Hjorted. På väg hem åker vi via Tuna, Totebo och därefter 
landar vi tyvärr återigen på grusväg fram till Hummelstad och därefter hem till Gamleby. 

Febril verksamhet på morgonen med packningen (kjol och Foppatofflorna med). 



Första stoppet vid Gränsö slott.                                        Kjell har vänt oss ryggen. 



Framme vid Skälö är det dags för lunch.  



På väg in till maten. 

      Utsikt från matplatsen. 



Fisk och raggmunk,  
mums!!! 

Nöjda miner det vill 
säga god mat, trevligt 
sällskap och vacker 
natur. 



Blev Egon kvar till sist - då 
står han väl för notan? 

En radio anno dazumal. 



Efter en vacker tur längs 
med skogar, sjöar och 
vackra hus kommer vi fram 
till ett mopedmuseum 
beläget i Hjorted mitt i 
mörka Småland. 

Här blir vi guidade av en inspirerande guide 
som verkligen älskar sina alster. 

Dallas fixar till håret. 

Här visar han en pump driven av 
bara vatten. 



                          Madde, vad är det för fint du fotograferar? 



Ser ut som alla är lite yra i 
huvudet av alla dessa prylar. 
Oavsett om man tittar upp, ner, 
rakt fram eller bakåt finns det 
saker. 



Ett axplock av det 
som finns i 
museet. 

Ser rätt bekvämt ut faktiskt. 



Ett smart drag. Frun i 
huset har haft ett 
finger med i spelet så 
att även de som inte 
är så väldigt 
motorintresserade får 
sitt lystmäte 
tillgodosett. 

En sådan docka hade 
jag (hur gammal är 
jag egentligen!!!) 

En sådan brödrost 
fanns i Egons 
föräldrahem. 

Gamla nummerskyltar, en 
högertrafik-skylt och ovanför 
det en vacker röd klänning. 

En liknande barnstol 
satt på min fars moped. 
Där satt jag som liten 
och vi åkte på många 
härliga äventyr. 



Kaffet som 
ingår i 
guidningen kan 
vi inte motstå. 

Toalett finns 
också. Utedass med 

tillhörande 
tvättmöjligheter. 



Här stannar vi medan en rälsbuss 
sakta glider förbi. Barndomsbilder 
flimrar förbi. 

            Är vi på rätt väg? 



Kjell bröstar upp sig. 

         Fin bordsdekoration. 



Åh, vilka glada miner – ett glatt gäng! 



Egon guidar på naturbruksgymnasiet. Mindre trevliga djur finns här - ormar och sånt. 

                                       Fåglarna var fina att titta på. 



Månen lyser över Gamleby. 

             Madde tittar på växter. Snart dags att gå och lägga sig tredje natten i 
Gamleby. 



Onsdagen den 9 juli 2014 
 
Denna dag åker vi till en av landets största mjölkproducenter Hyllela. Vi åker från Gamleby 
till Överum och vidare vägen upp till Hyllela. Efter studiebesöket händer tyvärr en incident. 
En av våra motorcyklar åker av vägen i en kurva där det var väldigt mycket lösgrus på 
asfalten. Vägverket har missat att skylta med lösgrus samt glömt att borsta vägen. Vi väntar i 
skogen på ambulans, bärgningsbil och brandbil. Som tur var blev ingen allvarligt skadad, men 
omtumlade och lite chockade blev vi nog allihop.  

Framme vid Hyllela gård. 



Byte till lite svalare kläder inför 
rundvandringen på mjölkgården. 

Guiden med barnvagn och hund visar oss 
runt. 



Gårdshunden vill bli klappad av Dallas 
och Madde. 

Lennart klappar 
kalven. 

Vad tittar du på 
undrar nog lilla 
söta kalven. 



Här blir kossan 
masserad. 

               Här mumsas det 



På väg ut igen förbi den gigantiska 
mjölktanken. 

Här får vi en lektion i hur en av Sveriges 
största mjökproducent-gårdar drivs. 



Så här ser det ut 
på vägen där 
avåkningen sker. 
Detta förrädiska 
lösgrus som i 
detta fall inte 
borstats bort och 
inte varnats för 
med en skylt. 
Urdåligt  
 



Här väntar vi på 
bärgningsbil, brandbil och 
ambulans. Som tur är blir 
ingen allvarligt skadad. 



Tillbaks i Gamleby igen. 

Goda vänner, god mat och något 
gott att dricka. Det är en lisa för 
kropp och själ. Snart dags att 
sova den fjärde natten i Gamleby. 

Anette håller tal och  
jag har hittat skönfåtöljen. 



Torsdagen den 10 juli 2014 
Idag åker vi mot Östergötland. Vi åker småvägar till Åtvidaberg. Från Åtvidaberg på 
ytterligare småvägar via Gissebo till Bestorp och ner till Brokind där vi vänder och kör upp 
mot Linköping läng Stora Rengens östra strand. Stannar på Bjärka Säby slott. Rundtur 
genom Linköpings centrum och vidare mot Vreta Kloster och Berg slussar. 
På hemvägen åker vi närmaste vägen, d v s väg 35 via Linköping – Åtvidaberg – Överum 
och tillbaks till Gamleby. 

             Har ni inte vaknat än – det är dags att åka. 



Dags att sträcka på benen.                           Jag tror jag plockar fram kartan och ser var vi är.  

Få se nu – vart ska vi? För säkerhets skull tittar jag på skylten också. 



Jaha, säger Egon – nu har vi kommit lite fel. Det 
såg inte ut såhär när jag var här sist, men lugn 
jag ska nog hitta rätt.  (Det gjorde han också)  



Framme vid Bjärka 
Säby slott. 

Fixar till håret, 
hjälmen har en                         
tendens att rufsa 
till det. 

På väg in till cafét. 



Egon och Raisa i beställartagen.               Lennart serverar sig kaffe 

Kaffe med dopp. 



Då var fikan slut, in med brickan igen. 

Kaffe i en ljuvlig berså vid Bjärka 
Säby slott i Östergötland. 



Kjell, Anette och Rraisa har tagit posto under en Narnia-lykta – dags för nya äventyr. 



Framme vid Bergs slussar 
gör vi ett lite längre 
uppehåll. 

Av med kläder, 
på med andra 
kläder. Det är 
svettigt i det 
varma vädret. 



Utsikt ner 
mot Roxen 
och ett antal 
båtar som 
väntar på att 
slussas. 

Är det Carl 
Johan själv 
man anar 
långt i fjärran 



Båtar på väg upp i 
slussen mot Bergs                      
samhälle.                       



Så var det dags för lunch. Skönt att sitta i skuggan. 

           Dags att betala. 

Kolla in de tjusiga Foppa-tofflorna.  



Vad säger du, Anette – ska vi stanna här 
under korkeken och lukta på 
blommorna eller ska vi åka vidare? 

Pausar och inspekterar en hö-press under 
tiden. Många tankar kring denna!! 



Samling inomhus – skönt att koppla av. Det ser ut som 
det blev en tjejhörna och en killhörna. 



Lennart och Kjell tar sig an 
grillen och Anette fixar med 
vindunkarna. Nu blir det fest. 



Allt medan skymningen faller blir diskussionerna djupare och djupare eller? 

Nä, du Madde – det är 
kanske dags att vi 
också går och lägger 
oss. 



Fredagen den 11 juli 2014 
Idag åker vi ut i S:t Annas skärgård med hjälp av Egons kompis Christer, som guidar oss. Vi åker 
via Lofta kyrka till Loftahammar. Vidare till Valdemarsvik och ut till Gryts skärgård. Därefter 
stannar vi till i Söderköping och via Ukna hem till Gamleby igen. 

Dags för en morgonbön kanske. 



Framme i Valdemarsvik stannar vi 
och tittar på fina gamla hus, båtar, 
en loppmarknad, vackra rosor och 
sist men inte minst en kopp kaffe 
och kaka. 

Vackert hus med torn på klipphällen. 



I rosenträdgården finns det 
massor av vackra rosor men där 
står även en gammal ros eller är 
det möjligen Ljusdrottningen 
Lucia som står där. 



Egon har svårt att slita sig från loppmarknaden. 

Fika-dags 



Många fina träbåtar ligger på rad.  



Framme vid Gryts skärgård ser vi ut över vatten, 
klippor och fina båtar. Här blir det stopp för lunch. 



Uppställning vid Gryt. 



Christer, Rraisa och Lennart tittar på 
utsikten. 

Så gör även Kjell och Anette. 

medans jag har vänt blicken mot 
restaurangen. Hungrig? 



Anette och Kjell solar i väntan på maten. 

Ge plats åt Dallas och Madde. 

Nästan alla på plats!! 



Det 
serveras 
fisk och 
lasagne. 
Gott. 

Kjell och Lennart 
står och inspekterar 
att Dallas och 
Madde äter upp, 
Rraisa sitter nog och 
tänker – Är maten 
redan slut, den var 
ju så god. 



Varför sitter du där alldeles allena? 

Det ser inte så bekvämt ut, Lennart! 



Då är vi framme i Söderköping, denna lilla pittoreska stad. 



Nu är det glass som 
gäller, glass i stora lass. 



men ack det är fler än vi som vill ha glass!!! 

Med stora kliv på väg mot glassen, 



Vi hittar en glassbar där det inte är så 
lång kö, vilken tur. 

Svårt att bestämma dig? 

Jag har fått min glass men Kjell har 
fortfarande inte valt. 



Här njuts det i sommarvärmen. Glass och sol – det kan inte bli bättre. 



På hemvägen ett kort stopp vid 
Rockys sjöbod. 



Här står Egon och undrar om det är någon 
som vill följa med och se de berömda 
Gamleby-trollen. 

Dåligt gensvar – det är ju så skönt att 
bara sitta här. 

Sista kvällen med gänget.  
 



Hurtbullarna Kjell och 
Anette följer med. Här står 
de bland alla trollfigurerna.  
 
 
     Fick du en bra bild? 



Uppe på toppen får man 
lön för mödan. Vacker 
utsikt över Gamleby med 
Gamlebyviken. 

Kjell skuttar fram. 



Då är det dags för avskedsmiddag för 
denna gång. 
 
 
 
 
                    Lennart serverar grillat 

och Dallas häller upp vin. 





Frukost och städning på morgonen innan var och en åker tillbaks till sitt. 
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