
Juni , Juli 2012(31) 

Fristad gamla Gästgiveri  

 

Det har varit en lugn period med byggnation.  Semestertider. Planerna är att vi 

ska börja med att försöka göra ett kök som fungerar när vi har besök. Det är 

tänkt pärlspånt på väggarna. Kanske järnspisen in igen. Vi tänkte lägga oss på 

1930- 40 tal ca.  Även en målning till av trapphuset är tänkt , bara vädret blir 

lite stadigare. Då behövs det kanske några frivilliga så går det fort. 

Landshövdingebesök 4 juni 

 

Det stora som har hänt är att landshövdingen Elisabeth Nilsson har varit på 

besök  måndagen den 4 Juni. Först besökte hon Tåby skola . Barnen  i skolan 

går i årskurs ett till sex. Rektor Björn Gagner berättade om skolans verksamhet 

och  barnen sjöng för full hals. Mathias Schönbeck från Länsstyrelsen  

berättade om utgrävningarna som gjordes 1994 när skolan skulle byggas ut. 

Landshövdingen fick en kopia av ringen som hittades då. Det är Gaby Moström 

i Viddviken som tillverkar dem. Går att köpa på Gästgiveriet under  

Östgötadagarna eller beställa av Gunilla Tersmeden.. 



På skolan fikades det o åts glass från Sänkdalens , som nu håller på att utvidga 

sin tillverkning på Vikbolandet.(Deras Creme Caramell glass kan jag 

rekommendera)  

 

Sedan åkte man till Fristad gamla Gästgiveri där b.l.a Kuddby trädfällning visade 

sina färdigheter med motorsåg   och trädklättring. De har 8 anställda och åtar 

sig uppdrag vida omkring. Flera av företagen och organisationerna på 

Vikbolandet fick chans att presentera sig. 

Ordförande i Tåby hembygdsförening Carl Fredrik Tersmeden berättade om 

restaureringen av Fristad gamla Gästgiveri som har anor från 1606. 

Målarmästare Anders Ek berättade om allt jobb med att forska hur det sett ut  

med alla lager av tapeter och färg. Berättade om jobbet att återskapa ca 

1750tal i storstugan med väv o schablon. Det har använts gamla tekniker. 

Spänd linneväv, kokt harpäls, ursprungliga pigment m.m. En vägg har sparats av 

den ursprungliga väven och målningen. Elisabeth Nilsson fick inviga den så 

kallade kungaväggen.(vi har fått bidrag ur Kungafonden för att bevara den) Hon 

invigde med att tända spottar(batteridrivna) vars kontakt sitter i Hemliga 

rummet. Vi kan tacka elektriker Martin Backgården för den smarta lösningen. 

 

 



Marianne Nilsson berättade om hur hon upplevt förändringarna på 

Gästgiveriet. Nu är det hennes söner som äger det och hyr ut det till 

hembygdsföreningen i Tåby och övervåningen till Inez. 

 

En god middag avåts med produkter från Vikbolandsmat. Kalkon, Struts, hjort, 

lax o äppelmust. 

 

Projektet Fristad Gästgiveri har blivit möjligt för att Alla hembygdsföreningar på 

Vikbolandet samarbetar och många ställer upp o arbetar idéellt. Länsstyrelsen i 

Östergötland o EU kustlandet har stått för  de mesta av pengarna. många. 

Fristad har blivit  en träffpunkt vid  öppet hus och andra evenemang. Vi har 

även haft byggnadsvårdläger där man fick lära sig en massa om b.l.a 

pappspänning o fönstermålning, gamla tapeter m.m. 

Landshövdingen verkade uppskatta dagen och har skickat tackbrev till Carl 

Fredrik som har gjort ett gigantiskt arbete med att samordna allt så att alla 

pusselbitar föll på plats. Det var många inblandade. Knepig logistik. Men väldigt 

lyckat blev det. Nu är Tåby, Fristad och Vikbolandet satt ordentligt på den 

Östgötska Kartan. 

 

 

 



Vi har även haft lite andra besök . Den 22 maj var Centrumkyrkan i Norrköping 

på besök 22 st. 

    

 De var mycket intresserade . Carl Fredrik  guidade. Jag Karin kom på slutet och 

pratade lite tapeter o släktforskning. Sen fortsatte de till Cafe Ro för att äta en 

god middag. 

1 juni Trubadurkväll i gästgiveriet. En fullsatt lokal lyssnade till Janne Eberhardt, 

högt uppskattad av den ungdomliga publiken. 

7 Juni besökte Jonsberg PRO (27 st) Fristad under ledning av Gunilla 

Magnusson. 7juni var även Sveriges kommunpensionärers förbund(44 st) på 

besök Under ledning av Kristina Appelgren. Carl Fredrik o Gunilla  fungerade 

som guider. 

12 juni  Hade Östkinds hembygdförening styrelsemöte på Gästgiveriet. 

27 Juni besökte  familjen Adler(10st) från Mem . De är mycket duktiga 

byggnadsvårdare och visade stort intresse. 

25 Juni  planering för sommarcafe . Kollade även på färg och bestämde att ett 

tapetserarbord ska inköpas. En Agda Clara  till har dykt upp. Det är Isaksson på 

Walterstensvägen som äger den.(Kollas upp senare) 

 

 

 

 

 



30 Juni  Sommarcafé. 

Dagens ungdomsvärdarvärdar var  

 Daniel o Cecilia Rann. 

En ny mikrovågsugn har inköpts för att värma bullar. Korv fanns att köpa. Även 

Sänkdalens glass, honung m.m 

 Ett bra kök behövs verkligen. 

Som vanligt fanns det lite släktforskning och material om de gamla gästgivarna. 

 

 

Komunalrådet Olle Johansson kom på besök. 



 Diskussion med Carl Fredrik  om Läroplanens 

uppfyllande. Att det även behövs praktik inte bara teori var de båda överens 

om. Kanske någon samverkan kommun/hembygdsföreningar i framtiden? 

Bland andra intresserade gäster den dagen fanns. 

   

Lena Franzen                   Jonas o Cia Almqvist   Barbro Palmqvist o Kjell Örtoft    

+ barnbarn                       Restad gård                   Dalby strand. 

Sammanlagt ca 22 gäster som fikade o trivdes i solen. Ungdomsvärdarna 

serverade kaffe  o korv och skötte försäljningen och kommer snart också att 

vara guider. Stort tack. 

 

7 Juli sommarcafé 



Dagens värdinna var 

 Maja Saletti . Även Max Jacobsson jobbade som 

värd denna dag. 

Även idag kom det många intresserade gäster ca 27 st. 

Harriet Carlgren o Ann-Mari (Mia) 

Andersson. 

 Göran Degerlund har varit sommarhyresgäst på  

Gästgiveriet och har givit oss gamla svartvita bilder från 50talet. 



Jan Nyström  Beteby hade mycket att berätta . Magnus Wallin från Mogata vill 

gärna vara med o hjälpa till. Han kanske hade beslag som ev kunde passa. Även 

Åsa från Linneberga kom. Det är hennes son  Erik Tannerbrink som haft Å 

lanthandelsmuseum. Det håller nu på att flytta till gården Linneberga. 

En av de yngsta gästerna var Freja. 

 

Stort tack till  Maja o Max dagens ungdomsvärdar som skötte försäljning och 

fika. Det är tänkt att de ska fungera som guider också, 

15 aug kl 19.00 Onsdag  Tåby hembygdsförening inbjuder till Allsångskväll  i 

Fristad f.d Gästgiveri. Ett samarbete med Västra Vikbolandets församling. Hans 

Bergenbrandt på synt o Hans Åke Landqvist trumpet. Medtag kaffekorg. 

 

Nu är det dags för lite välbehövlig semester. Men ni är alla välkomna  på 

Östgötadagarna1-2 sept, då vi liksom förra året har kaffe, glass, korv, 

försäljning av lokala produkter, lotterier m.m. Vi har tänkt att ha en 

lapptäcksutställning o bonader med tänkvärda ordspråk. Har ni något 



intressant i lapptäcksteknik som ni vill bidra med hör av er till mig. 

k.lagander@telia.com   Bäst att maila mig eftersom jag skiftjobbar. 

 

Även tänkvärda broderade bonader vore kul att ha med. Gärna med 

anknytning till Vikbolandet.  

PärJacobsson demonstrerar Brita vattenfilter som förbättrar vattenkvalitetén.  

Kom gärna in med släktforskning eller historier om Tåbybor. Bilder är alltid kul. 

Hjätligt välkomna!     Jag som skrivit  o fotat är Karin Lagander 

 

Det här mönstret är gjort efter sodukometoden. 

Finns hur mycke kul som helst att visa. 

Det är ju hantverkets år. 

mailto:k.lagander@telia.com

