
Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 

 

Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara 

Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips 

från Tåbybor och även personer som träffat Agda Clara. Inga Lisa Moberg känd 

Tåbyprofil är en som också gått o grunnat på var Agda Claras tavlor tagit vägen. 

Hon kommer ihåg henne från det hon var liten, Inga Lisa är född 1923 o Agda 

Clara dog 1943. Inga Lisa fick hennes gamla träcykel. Andra som träffat henne 

är Botvid Karlsson Gnedby. Han kommer ihåg henne  när hon satt vid Dammen 

i Gnedby o målade. Men ingen tordes gå fram till henne o prata. Hon verkar ha 

varit lite stram o  barsk. Till barnen sa hon att de skulle gå iväg . 

 

Botvid o Kristina i Gnedby med vad vi tror är tavlan från ”Dammen” En av 

tavlorna som räddades av Aronsson från elden. 



På fredagen innan visningen kom alla glada ägare. Det blev fullt hus med bara 

dem. Mycke prat och diskussioner om vad tavlorna föreställer. Några nya som 

jag inte sett tidigare dök upp. Fantastiskt roligt. 

   

Detta är några av ägarna ,Karin Weidensten med dotter, Annica Moqvist man, 

Lars o Gerd Aronsson, Maggan Gustafsson, Gudrun Olofsson, Gunilla 

Escobar(med sin mammas tavla  BrittLouise Andersson) Bengt Kinnander, Ulf 

o Anita Jonsson.  

Gerd o Lars Andersson har hittat en Agda Clara i Fröberga bygdegård. Hans far 

var hästkarl på Fristad. 

 

 



Ove Jansson(som kom med den första bilden av Gästgiveriet  för två år sen) 

kom med en tavla till . Han äger fyra st.  Hans far köpte Fristad Bryggaregård 

och Gästgiverigården efter syskonen Andersson ca 1947. 

 

Även Annica Moqvist hade hittat en tavla till hemma hos sig . Flera trodde att 

den föreställer ”Riskasten” på väg ner mot Mem. 

 



 

Greta Svensson i Rabilla är också en person som träffat  och även blivit 

avporträtterad av Agda Clara. Hon bodde som liten flicka  i ”Back” Där en av 

Gästgiveriet nuvarande ägare bor. På vägen till Kuddby på höger sida. 

 

Trodde aldrig att  det skulle komma så många intresserad av denna lokala 

konstnär. Det blev nog till slut bortåt 200 gäster. Det var trångt om saligheten 

emellanåt. Tyvärr hinner man inte prata med alla. Många har ju massor med 

intressant information. Sten Träff  från Tåby hade också träffat Agda Clara. Ni 

får återkomma och berätta för oss när det är lite lugnare.  En man hade läst 

den utmärkta artikeln i lördagens Folkbladet på morgonen. De skriver ofta om 

Vikbolandet. Han slängde sig i bilen från Arkösund med sin Agda Clara. 

 Hans Martinsson Stuga vid Mem. Hans mamma fick 

den som tröst en gång i tiden. Ett mycket gott initiativ. 

 



 Bland gästerna märktes även Ove Janssons Kusin  Ulla Bondeus som kommit 

ända från Gislaved med sin man Fredrik. De är ägare  av två Agda Claror. 

  

Roligt med så långväga gäster. I vimlet syntes även Jonas Hasselroth som bor i 

Södertälje. Han forskar på ”Gåramålare” och är väldigt intresserad av gamla 

hus. Han kom med min farbror Gunnar Engström som också bor i Södertälje. 

Gunnar har hjälpt till med att forska fram fakta om Agda Clara. Han är en 

mycket engagerad släktforskare.  På bilden syns även Ulla o Siewert o Mikael 

Hagdahl. 

 

Nu höll jag på att glömma en viktig sak. När vi hängde tavlorna kom Albin 

Lindqvist o hans chef  från ÖLFA(Östergötlands läns föreningsarkiv) till Fristad. 

Så Agda Claras alster kommer snart ut där på nätet. Han försökte dokumentera 

så många som möjligt. Bara att gå in på ÖLFA:s hemsida. Även andra 

”Gåramålare finns att studera där. En riktigt intressant hemsida.  

 

 



Som sagt var det massor gäster som kom till vernissage. På morgonen  fick vi en 

alldeles pinfärsk gädda av Lotta i Bredgården som vi lottade ut. Förra prästen i 

Tåby Arne Reby vann  gäddan. Så nu har han mat ett tag framöver. Lotterierna  

blev lyckade. Tack till alla som skänkt priser. 

Fiskeby bruk hade skänkt ritpapper , o Multiboard(kartong) till det lilla 

Gästgiveriet man kan bygga . Från bruket kom en av våra säljare Mats 

Andersson. Även Kent Johansson från Norrköping syntes i vimlet. Hans farfar 

var smed o har tillverkat spirorna som sitter på gamla lasarettets runda 

kulor(1925).  

 

Många många fler besökte oss. Tyvärr hinner man inte fota och skriva upp allt. 

Försökte under eftermiddagen informera om Agda Claras liv och hennes konst. 

Mer finns på hemsidan. Vikbolandet.eu . Ordförande Carl Fredrik i Tåby 

hembygdsförening berättade lite om restaureringen av det gamla Gästgiveriet. 

Gunilla o Ulla tog emot och bjöd på Cider o salta pinnar(från ICA Smedby) 

Maud sålde lotter . Stort tack till alla som hjälpt till.  Gunnar o Robban som är 

duktiga på släktforskningen. Alla som kom med tavlor. De fick åka flera gånger. 

Ica Smedby som alltid ställer upp med varor(vi får lämna igen det som inte går 

åt.) Även matkassen kom från dem. Per Jacobsson som ställde upp med sin fina 

bok om skärgården. ÄvenTåbyblandningen fixar han. Han har också skänkt 

vattenrenaren som var ett pris i Lotteriet. Madeleine hade skänkt broderier. 

Fiskeby Board delar med sig av sin kartong som är tillverkad till 100 procent av 

returprodukter. Stort tack till Marianne för att vi fick förvara tavlorna hos 



henne under natten. Lotta som skänkte jättegäddan. Agneta som hjälpte till 

med sakkunighet vid hängningen av tavlorna.  Peo, Lennart o Kristina tack. 

Säkert fler som jag inte känner till. 

 Ett jättetack till alla gäster som kom. Trots ett förstklassigt 

Aprilväder. Det regnade , snöade och blåste om vartannat. Det var många som 

trotsade kylan. Trodde aldrig så många skulle komma.  Utan gäster inget 

Gästgiveri 

 

Detta föreställer en ”Gumma från Kuddby” Tyvärr fick vi inte reda på vem hon 

var. 

 Om ni har någon aning hör gärna av er. 

Jag som fotat skrivit och försökt sammanställa Agda Claras liv o konstnärskap är 

Karin Lagander. 

 

Om ni har tips om fler konstverk, idéer  eller bara vill hjälpa till hör av till Tåby 

hembygdsförening. 

 


