
Östgötadagarna 3-4/09 

 

Åter bar färden ut på Vikbolandet och dess slingrade vägar. Många 

stopp fanns det på Vikbolandet. Ett stopp var som förr :Fristads 

Gästgiveri. 

 

Nu  åter i fint skick. 

Massor med besökare på hela Vikbolandet. Hur många är svårt att 

beräkna. Härligt höstväder. 

 

 



Östgötadagarna förbereds. En massa planering. Bröd o bullbakning, 

blomplockning, inköp, städning, skyltar, svampplockning, 

växtplantering, framtagning av forskningsmaterial, bord, stolar på 
plats. Tält ska sättas upp. Kaffepåsar, glass, korv införskaffas m.m. 

Och förstås uppspikning av kungaporträtten på dass. 

 

Hur högt och var ska de sitta. Svåra beslut. 

 

Forskningsbordet 

 



Var ska alla parkera om det nu kommer några? Carl Fredrik funderar 

på en liten parkering i underjoden. 

 

Detta visade sig kanske inte vara ett så dumt förslag. 

Parkeringsplatserna räckte inte till. Massor med gäster var 

intresserade av Fristad gamla Gästgiveri. 

Inez bidrog med växter 

 



Lördagen 3 september var det fint väder. Vid nio började alla som 

skulle  sköta ruljansen strömma in. Idag var det gruppledaren Carl 

Fredrik och trosschefen Gunilla. Forskaren o korvkokaren Robban.  

Köpingsbon Madeleine som skötte försäljningen. Eva, Katrin, Ella som 

sålde massor med bröd o sylt. Johan lite alltiallo. Bullbakarna Sofia o 

Julia.(kanongoda bullar)Lennart o Kristina som hoppade in där det 

behövdes. Karin papperssamlare o forskare. Maud o Lennart kassör o 

alltiallo. 

Vid tio började gästerna anlända i massor. Verkar finnas något av 

intresse för alla. Carl Fredrik håller många föredrag i den här helgen. 

Alltid lika rolig att lyssna på. 

 

Ättlingar till mejeristen Andersson i Fristad . Familjen Escobar lyssnar 

intresserat. Visar sig att även de är släkt med en av de gamla 

gästgivaren(Jonas Eriksson). BrittLouise äger en av de finaste 

AgdaClarorna.(skymtar bakom Sebastian Escobar) 

 



Det blir nästan som ett mingelparty. Många dricker kaffe, äter korv o 

glass och sitter bara o pratar med varandra i solskenet.  Många går 

runt o  tittar på hur fint huset har blivit i vissa delar. Framförallt 

utvändigt o i storstugan. 

 

Svampen försvann på fem minuter.14 liter rensad Kuddbysvamp. 

 

 

 



I Forskarhörnan kom det massor av släktforskningsintresserade 

gäster. Även byggnadsvårdsintresserade. Många gäster med 

anknytning till huset. Bland de första som anlände var Karl Ove o 

Hans Erling Jansson med familjemedlemmar. Deras far ägde gården 

på 50talet.Hans Erling är döpt i rummet rakt fram. 

 

Karl Ove hade även med sig ännu en tavla av Agda Clara föreställande 

utsikt  vid Mem. 

 

 



Andra gäster 

 Månzens som bodde i 

nedervåningen mellan 1959-1969. De var de sista hyresgästerna på 

nedre plan. Sen användes den till bla motorcykelverkstad. Sonen 

Tomas målade lite graffiti när han bodde här(över 40 år sen). 

 Nog preskriberat nu. 

 

 

 

 



                   

Håkan Andersson                              Sten Träff gammal Tåbybo. 

Assistent på stadsantikvariska        Gästgiverilimpreceptet kommer   

                                                              kommer från hans fru                                                                           

Ingegerd Aronsson Martinsson kände igen sig från förra årets 

rapport, där jag skrev om en olycka utanför gästgiveriet med en ung 

arbeterska. Det var hon. 

  Även hennes 

bror Lars Aronsson med fru var med. Deras farfar var Axel Aronsson 

som bodde i Back. Han var Ladugårdsförman i Fristad. De har även en 

Agda Clara som troligtvis är den vi sökt från Gnedby. 

 



Från Fiskeby kom Hasse o Kerstin Strömqvist. Hasse har flera 

släktanknytningar i Kuddby. 

   

 Sofia Skärnell med barn står framför 

sin morfars Gunnar Karlssons egenhändigt målade kaffeskylt. Han var 

handlare i Tåby kors. Gunnars fru Barbro Karlsson kom dag två. 

 De hade affären i 42 år. Slutade 1988. 



 

Carl Fredrik fick önska sig vad han ville när han hamnade mellan 

systrarna Skarp(Agneta o Ingrid) 

Birger Andersson Kimstad( Sörby) med fru o dotter 

 Tyvärr hade han ingen Agda 

Clara, jag hade fått tips om det. 

Många fler gäster kom och pratade och berättade en massa 

intressanta saker. Första dagen blev hellyckad. Massor med korv, 

fika, glass, bröd, växter, bullar gick det åt. Det bakades hela kvällen 

inför nästa dag. 



4 september söndag 

Åter en fin dag  i Östergötland . Lite kyligt på morgonen men varmt o 

soligt fram på dagen. Dagens team är Carl Fredrik o Gunilla. Robban o 

Madeleine, Marie, Agneta, Eva, Katrin, Ella o Sofia, Johan, Karin och 

på slutet kom Hans Fotmeier  hjälpte till att packa ihop. 

 

Robban o Madeleine säljer kaffe, korv o glass i stora lass, 

 

 

 

 

 

 



 

Några av dagens gäster. 

Adam Westesson  från Ingelstad, som hade permission från 

Afganistan.                   Leif Lindgren med fru från Fiskeby 

     

Göran o Diana o Nova Lagander.  Staffan Linde´n(träsnidare) o Agneta  

   

 

 

 

 



 

Tore o Ann Marie Folkesson(Vikbolandsarkivet är öppet första 

måndagen i varje månad mellan 15-17.00) Tore är arkivföreståndare. 

 Folkdräkten har delvis tillhört Zarah 

Leander. 

En riktig släktforskare  av den gamla stammen som suttit många 

timmar i Vadstenaarkivet kom och hälsade på. Birgitta Hagberg och 

dotter Berit Valterhed. Birgitta o hennes man Sven har flera 

släktanknytningar till många släkter här ute på Vikbolandet. 

 



En riktig Tåbybo  och skribent Inga- Lis Moberg kom och fastnade i 

gamla domstolsprotokoll. 

 Kuriosa: hon fick Agda Claras gamla 

träcykel och körde raskt sönder den till kaffeved. 

Ett par kom och undrade om vi visste något om Karolina Hopp som 

jobbat på Fristad som piga. Det var Conny Eklunds morfars mor född 

1847. Connys fru heter Ulla. Tyvärr har vi inget just nu på Karolina. 

  Som sagt massor med fler gäster. 

Tack alla som kom och gjorde dagen trevlig och lyckad. 



Sen var det en trött men nöjd stab som bara hade att  packa ihop. 

  bilen fullpackad med alla 

tillbehör som behövs för att allt ska fungera. 

 

Årets Östgötadagar  blev en väldigt lyckad  händelse. Vi slog nog 

gästrekord med några hundra. 

Stort tack till alla som hjälpte till för att få allt att fungera. Stort tack 

till de som lånat ut tavlor, staffli m.m Ett extra stort tack till 

Gästgivaren med fru som är navet i Gästgiverihjulet. Småtjejerna  var 

suveräna som bakat , såg till att alla skrev i gästboken och fyllde i 

Östgötaformuläret. 

Jag som fotat o skrivit är Karin Lagander.  


