
SPF:s besök på Gästgiveriet i Fristad 8 Juni 

En vacker sommarmorgon onsdagen den 8 Juni 2011slogs åter 

portarna upp på det gamla Gästgiveriet i Fristad. 

Det var ett gäng (51 st) från  Vikbolandets SPF:s förening som anlände 

för att få lite skaffning som på gamla tider. 

 

Buss Åke står för transporten och chaufför var 

 

Janne Svennberg i Harsby Å 

Ingen häst o vagn i dag bara hästkrafter. 



Borden stod uppdukade med Tåby kaffe, speciellt framtaget för 

Fristad Gästgiveri. Cafe Bar hjälper oss med det. Vi har försökt få fram 

smaken från förr. 

   

Vår ordförande i Tåby hembygdsförening och dagen Gästgivare Carl 

Fredrik Tersmeden hälsade Alla välkomna. 

 Han berättar om Gästgiveriets 

historia och dess framtid på ett underhållande sätt. Ewa Wahren 

verkar uppskatta det hela. 

 



Efter det blev det kaffe med smörgåsar. Brödet är en limpa 

(Gästgiverilampa) som grundar sig på ett gammalt Tåbyrecept. Eva 

Linder bakar . Alla lät sig väl smaka. Man är ju alltid sugen när man är 

ute och reser. 

 Vår käre brevbärare 

Bert med Fru Agneta. 

 Tore Folkesson med fru 

AnneMarie. Tore förestår vårt fina Vikbolandsarkiv som finns i 

källaren i Kuddbys gamla åldersdomshem Åkerliden. Det är öppet 

första måndagen varje månad mellan 15.00- 17.00. Välkomna dit. 

 

 



 Ett gäng 

glada damer väntar på att få hämta kaffe. 

 Maja Jonsson I Skamby var en av de 

intresserade gästerna. 

Gästgiveriet målat av AgdaClara. 



Sen var det dags för lite föredrag av Carl Fredrik och mig (Karin 

Lagander. Carl Fredrik visade storstugan där schablonen nu börjar bli 

klar. Det är målarmästare Anders Ek som målar. 

 

Han berättade även lite mer om Gästgiveriet och allt arbete som 

läggs ner där. 

Jag berättade om Agda Clara Andersson som ägde Gästgiveriet ihop 

med sina bröder till sin död 1943. Hon var konstnärinna. Hade 

utbildats i Paris. Var alltså ingen vanlig ”gåramålare”. Jag håller på att 

inventera  hennes tavlor . Har lyckats hitta 16 st. Men tar gärna emot 

fler. 

 

 



Sen var det dags för resenärerna att fara vidare på sin resa runt 

Vikbolandet under ledning av sin utmärkta guide Kristina Appelgren. 

  

Nästa stopp blir Furingstads nyrestaurerade kyrka och 

smidesverkstaden bredvid. Ormsätters Hjorthägn, Björnö Krog, Östra 

Ny kyrka m.m 

   

Hoppas att alla fick en intressant och givande dag under sin resa runt 

Vikbolandet. 

 



För oss som hade fixat med förtäring på Fristad fick inte följa med. 

Det var bara att städa och packa ihop i sommarvärmen. Dagens fixare 

var som vanligt Carl Fredrik och hans fru Gunilla. Det har köpts in 

partytält , trädgårdsmöbler och ett nu ”fungerande” dass. 

 Några nya ansikten var Lennart o Kristina (släkt 

med Åkare Andersson som bodde i Bredgården och Fyrby) 

  

Agneta Skarp och jag Karin Lagander hjälpte till med blommor och 

servering. Flera hade dagen innan rest tält och städat. 

Tack för all hjälp och hoppas att besökarna var nöjda. 

Jag som fotat och sammanställt är Karin Lagander 


