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Kustlandet på besök 14 Juni 2011 

Den 14 Juni slog  åter Det gamla Gästgiveriet i Fristad upp sina portar 

för resanden. Denna gång var det ”Kustlandet”. Det är de som 

beviljat oss pengar så vi kan hålla projektet igång.  Alltså riktiga VIP 

gäster(fast de fick betala själva). De består av representanter från alla 

kommuner i Östergötland och Norra Småland. 

 

Det är många bestyr innan gästerna anländer. Länstidningen på plats. 

Tältresning där maten ska serveras. Anders försöker måla in i det 

sista 

           

Många är det som ställer upp när det gäller.  

 



De ska hålla ett vanligt möte så  storstugan förvandlades till ett 

sammanträdesrum. Frukt o dricka ska finnas till hands. 

   

Det alldeles nya dasset ska invigas av våra VIP gäster. 

 Kolla kvisthålet som passade perfekt 

till elsladden. Gästbok och det berömda Tåbykaffet  framsatt. 

AgdaClara tavla, gästgiveriboken, brochyrer om Tåby o Vikbolandet 

på plats. 

 



Så anländer gästerna  lagom till förmiddagskaffet. Tåbykaffe och 

smörgåsar med Vånga struts , Ormsätter hjort och helt vanliga 

ostmackor. 

   

Tror att det smakade gott . Några hade rest långväga. Längst från 

Oskarshamn. Sedan var det dags för deras sammanträde. 

 

Under tiden pustade vi som servar ut lite. Gunilla o Maud åker till ICA 

Östra Husby för att hämta maten. Carl Fredrik förbereder sitt 

föredrag som han ska hålla efter maten. 

 



Agneta o Jag(Karin) börjar titta på schablonen i Passagen för att 

kanske återskapa den på dasset. 

  

Den är mycket vacker i milda färger.  

Sedan var det dags att duka fram maten. 

  

ICA Östra Husby har gjort en delikat potatissallad och laxen var också 

mycket god. Bröd ost och grönsallad serverades till. Till efterrätt 

serverades kaffe och Sänkdalens karamellglass. Smakar som Creme 

Brulee. Det var nog bland den godaste glass jag ätit. 

Vi försöker att allt vi bjuder på ska vara närproducerat, helst från 

Vikbolandet. 

 



 

Efter maten tog Gästgivaren Carl Fredrik Tersmeden till orda. Han 

berättade om Fristad Gästgiveri och dess rika historia. Berättade om 

hur vi har använt pengarna som vi fått av Länsstyrelsen och 

Kustlandet. Jag tycker det är bra att det följs upp hur pengarna som 

ges ut till olika projekt används. Han berättade hur vi använder lokala 

skickliga hantverkare. Det har varit murare, plåtslagare, målare, 

snickare + alla frivilliga som har jobbat med allt möjligt. Gunnar 

Peterson som kan det mesta om gamla hus och ålderbestämning 

berättade o Fristad. Husets bottenvåning är från 1606(troligtvis 

Vikbolandets äldsta). Massor med jobb under ytan som nu inte syns. 

 



Efter Carl Fredrik var det min tur Karin Lagander att berätta lite om 

Agda Clara Andersson. Hon var delägare i Fristad Gästgivare gård 

ihop med sina bröder till sin död 1943. Hon var en utbildad konstnär i 

Paris.  Hon ägnade sig mest åt ”gåramåleri”. Jag har försökt att hitta 

tavlor som hon målat för att senare ha vernissage. Hon har målat 

Gästgiveriet från flera håll. 

  

  

Efter våra föredrag åkte gästerna hem till sitt igen. Nöjda med sin dag 

på Fristad hoppas vi som fixat med allt. Så var det bara att städa , 

plocka ner tält, plocka ihop möbler m.m. Återställa till den 

byggarbetsplats det är än så länge. Ett stort tack till alla som hjälpt 

till. Många ställer upp med kort varsel. 

Nästa evenemang blir i Länsmuseets regi den 28 Juni. Tema 

Byggnadsvård. 



Fristads Gästgiveri Meny 14/ 6 2011 

 

Tåby kaffe o gästgiverilimpa med hjort o struts 

 

Varmrökt lax o Fransk potatissallad och grönsallad 

Glass 

Tåby kaffe , bulle o kaka 

Leverantörer: 

Cafe Bar, Ormsätters hjorthägn, Vånga struts, 

Sänkdalens glass, Vikbolandslax, Eva Linder, ICA östra 

Husby 

  


