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TIllINGE (EP)

Flygfoton från Tillinge blev 
en populär temakväll i Mälby-
gården arrangerat av Tillinge 
Hembygdsförening. Över 70 
personer samlades för att lyss-
na till Pereric Öbergs uppskat-
tade berättelser och visning av 
gamla flygbilder från förr.

Pereric driver bolaget Svenska 
Aerobilder, sedan ett antal år med 
bas i gamla Selfa-kontoret i Enkö-
ping. Efter diverse hopslagningar 
med olika bolag som arbetat med 
flygfoto förvaltar man nu en kul-
turskatt med 5 miljoner flygbil-
der på olika fastigheter i Sverige 
fotograferade från 1950-talet fram 
till i dag. 

200 årsarbeten
Många har någon av dessa bilder 
på det egna huset eller föräldra-
hemmet i from av tavlor hemma 
på väggen.

Aerobilder har startat ett pro-
jekt med att digitalisera sina ori-
ginal bilder och göra dem sökba-
ra på sin hemsida. 

Hela projektet uppskattas till 
200 årsarbeten om alla bilder 
skall tas med. Fram till i dag har 
över 65 000 bilder lagts in där bil-
der från 1950-talets Tillinge är en 
viktig del.

Under kvällens lopp gick säll-
skapet igenom några av bildse-
rierna, det blev en hel del aha-
upplevelser när någon i publiken 
helt plötsligt kom på att i det hu-
set har jag bott. 

Några hus är i dag rivna, andra 
är förändrade, men många är sig 
ganska lika i dag. 

 Identifieringen av vilket hus 
det är underlättas av att varje 
serie på cirka 50 bilder är områ-
desmarkerade på generalstabens 
gamla svartvita karta. Inom detta 
begränsade område har man flu-
git i stråk och fotograferat så man 
kan lista ut precis vilket hus det 
är om man känner igen någon av 
bilderna tagna i närheten.

Äldre bilder
Att det var äldre bilder framgick 
av att många gårdar var omgiv-
na av hö-hässjor, i dag ett nästan 
okänt fenomen. Pereric visade 
online hur man gör med några 
rader om Lundby Säteri som för-
söksobjekt. Alla kom åt att skriva 
in intressant information, vilka 
som bott där, spännande anekdo-
ter med mera. Med tiden kan en 
omfattande kulturskatt byggas 
upp med dessa bilder som bas.

Helikopterhäng
Pereric berättade även höra hur 
det går till att fotografera i dag. 

Ta bort dörren till helikoptern 
och häng ut genom hålet med ett 
bra säkerhetsbälte som livlina 
är receptet. Kameran är än i dag 
handhållen då fastmonterad ka-
mera vibrerar för mycket. Dess-
utom skall man bara fotografera 
i solsken.

Han underhöll också med bild-

gåtor. Under transporterna runt 
om i Sverige passar han på att fo-
tografera intressanta formatio-
ner och beskära bilderna så att 
de blir intressanta grafiska bild-
gåtor. 

Förrådet av läskedrycksback-
ar på Åbro bryggeri, reningsbas-
sänger vid pappersbruk och snö-

mönster på Bottenvikens is blev 
nästan omöjliga att förstå innan 
förklaringen kom på vad det före-
ställde. Då syntes det tydligt.

Sammanfattningsvis en intres-
sant och trevlig kväll med mers-
mak.

sten  stabo

Lundby Säteri 1956. Byggnaden drabbades av eldsvåda på 1970-talet men byggdes upp i samma stil igen. 
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grillby. PRO Norra Trögd 
träffades på Tallgården 
den 11 april. Ordförande 
Jan Sundin hälsade alla 
varmt välkomna och då 
särskilt de två nya med-
lemmarna, Gurli Persson 
och Sivert Ljungberg från 
Örsundsbro. Förutom en 
del skrivelser fanns ej så 
mycket att behandla denna 
gång, men något viktigt 
var att alla som tackar ja 
till PRO Södra Trögds in-
bjudan till vårlunch an-

tecknar sig för detta 
senast den 19 Maj 
hälsar Birgitta 
Lindberg. 

Efter avslutat 
möte hälsades 
dagens gäster 
”Cittrarösterna” 
välkomna, de spelade och 
sjöng glatt medan flera 
av medlemmarna tog sig 
an att måla ägg medan de 
lyssnade till musiken. Så 
följde kaffepaus och sedan 
fortsatte gästerna med sin 

sång och musik varvat 
med att Barbro Ros-

qvist läste några 
egna och andras 
dikter innan de 

avslutade med den 
vackra sången ”Vid 

Silverforsens strand”. 
Sedan ”Cittrarösterna” av-
tackats återstod bara den 
obligatoriska lotteridrag-
ningen innan alla skildes 
efter ännu en trevlig efter-
middag.

 gunn Andersson

Cittrarösterna och äggmålning på PRO-möte

Grattis
Gunnel och Kjell

på Er 50-åriga bröllopsdag!

Guldkramar från
barn och barnbarn

Stort Grattis! till vår
Isabelle som blir 18 år

Mamma, Pappa & Emma

Grattis vår älskade
Mamma

på 45-årsdagen

önskar
barnen och gubben

Grattis Simon
på 18-årsdagen

22 april

önskar
Pappa och Carina
Gustav och Linda
Farmor och Farfar

Grattis Markus
18 år!

Ha de bra i kväll!

Mamma, Pappa
Mikael och Lollo

Grattis Emma
på 9-årsdagen

den 22 april

Mamma, Pappa
och Matilda

Kyrkog. 16 • Tel 300 33

Våra 25 år i branschen
är din trygghet.

Din helhetslösning för 
värdering och försäljning av
dina värdeföremål och arv.

När du säljer till oss får du
alltid högsta värdet på det

du visar upp eller vill sälja.
Det ligger i vårt största

intresse att våra kunder är
nöjda och återkommer.
Ring oss för värdering!

Öppet:
Onsd. & torsd. kl. 12-17

• GULD & SILVER KÖPES •

Tillinge från ovan – en välbesökt 
hembygdskväll

Familj

Familjeredaktör: Gunilla Ejnersten,
tel: 0171-41 46 80, e-post: familje@eposten.se
vid annonsering kontakta annonsavdelningen,
tel: 0171-41 46 00, e-post: annonser@eposten.se

sönDagens namn Allan och glenn
Allan har keltiskt ursprung och kan vara bildat av det 
gaeliska ordet ”al” som betyder ”klippa”. Namnet kom hit i 
mitten av 1800-talet och var som populärast 1910 till 1930. 
Omkring 23 300 heter allan, cirka 5 500 kallas så eller har 
det som första förnamn.

glenn kommer från keltiskans ”gleann” som betyder 
”smal dalgång”. Namnet kom hit i början av 1900-talet. På 
1960-talet började det öka i popularitet. Omkring 5 700 
heter Glenn, cirka 3 400 har det som tilltalsnamn eller 
första förnamn.
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