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Så var det åter dags för årets stora händelse i Östergötland. 

Landsbygden rustar för invasion av intresserade människor 

som vill uppleva landet, handla lokalproducerat, titta på hur 

vår mat produceras, eller kanske bara fika, äta och umgås. 

Träffa gamla vänner. Många som kommer har kanske sitt 

ursprung i gårdar o torp i trakten. Så även långväga gäster 

dyker upp. Vikbolandet bjöd på en mängd upplevelser. Nytt 

för i år var Visätter. Mycket uppskattat. Vånga struts , Åby 

kalkon , Lilla hönshuset o Ormsätter hjort var välbesökta 

ställen. Sen fanns det massor med loppisar, små museer o 

fikaställen lite varstans. Många ville hinna med så mycket 

som möjligt. Det går åt minst två dagar och ändå hinns inte 

allt med. 



På Fristad var det rustat för en mängd besökare. Det blev 

säkert ca 500 st. Vi hade gjort en liten textilutställning med 

lappteknik och gamla bonader med tänkvärda texter. Det är 

ju hantverkets år och hemslöjden fyller 100 år. 

 

Eva Karlsson ställde ut sina fina lapp o guiltingsalster. Janne 

Karlsson visade några smidda ljusstakar som är gjorda efter 

gamla original. 

Gudrun Olofsson visar sin farmors 

gamla täcke. 



Det fanns även olika lappteknik att titta på. Även 

släktforskning. Och mycket  av forskningen som Robert 

Kronqvist och Karin Lagander gjort  kring de gamla 

Gästgivarna. Plura o Carla i Eldkvarn har anfäder i trakten. 

 

 



Vid ”Kungaväggen” fanns en liten installation med stol 

tillverkad av Kuddbysnickarna Walldén o Andersson som 

verkade i trakten hela början av 1900talet. Pelarbordet 

köptes av Stina Lagander på 40talet på en auktion i närheten. 

 

Ljusstaken Har Janne gjort efter original från Vånga. På 

bordet låg även några medicinpåsar med Fenacetin från 

apoteket Hjorten. Fenacetin  användes mot migrän, feber o 

ledgångsreumatism. Nu förbjudet p.g.a biverkningar i form av 

cancer och njurskador. Bibeln har tillhört släkten Bromée. 

 Stol tillverkad till Åkerlidens ålderdomshem. 



 

Fina bonader visades med tänkvärda ord på vägen. Duken 

broderad av Stina Lagander. Lapptäcket med katter sytt av 

Eva Karlsson Kruskoppetorp. 

Ute var det servering med kaffe o  bröd. Bullar bakade av 

Johan Larsson med familj. Färskt gott bröd . Korv o glass. 

   



Även Föreningen för Östergötlands barn sålde sina alster till 

förmån för barn som har det svårt. 

 

AnnBritt Svennberg o Kristina Olin skötte den försäljningen. 

 

P vakter behövs. Lennart, Pär, Desire o Johan hade diverse 

uppdrag under dagarna.  



Det yngre skötte mottagandet av alla gäster. Såg till att de 

skrev i gästboken, köpte lotter och visade vägen. 

 

Ida o Maja 

Bröd såldes av Agneta o Veronica Lennartsson. Tåbylimpan 

efter gammalt recept fanns på plats. 

 

 



Den historiska guidningen sköttes i huvudsak av Carl Fredrik 

här med gäster från Sjölunda Simonstorp och Kristina 

Appelgren. Det är hon som fixar resor för oss Vikbolänningar. 

Nästa är den 15 sept i Björkekinds regi. Den går till Linköping. 

Anmälan görs till henne 0125 401 71. 

 

 

 

 

 



Nu började gästerna anlända så fort vi slog upp porten. Först 

var. Barbro o Marie Thorwaldsson. 

 Visade stort intresse för 

lappteknik. Anders Nilsson Järstad kom med en gammal fin 

tapet med tranor på. Antagligen sent 1800tal. 

 

 



Två gamla arbetskamrater från Wilssons strålade samman.  

Diana o Anki. 

 

De hade massor att prata om. Anki hör även till en av dem 

som jobbade på Fristad under Östgötadagarna. 

 



Massor med besökare. Tyvärr hinner man inte fånga upp alla. 

Från Norrköpings stadsmuseum kom Pernilla Pusa. Hon 

berättade att nästa år är fotogafiets. Hon var intresserad av 

David Löwenheims bilder, vars glasplåtar förvaras på 

Björkekinds museum. 

 

Jan Andersson Åby har anknytning till Sörby och släkt med 

nämndeman Klas Andersson. 

 

 



En syssling som jag aldrig träffat dök upp. Vi har 

släktforskning och foto som gemensamt intresse. Eva fotar på 

Sleipners matcher. 

 Eva Hansson 

En pigg 80 åring + en dag Kerstin Israelsson kom iförd 

egendesignad cape. 

 



Annika Värn släktforskare (Kuddby, Åkerby, Skamby 

Hjärterum) 

 

Jonny Svensson vars farfar o farmor Alf o Iris Svensson bott 

på Fristad Gästgiveri i början på 50talet.  

 

 

 



Ända från Småland kom det gäster Erik Larsson o Barbro 

Planefors.                                    Bosse Karlsson från Linköping. 

   

Jag använder facebook  när jag brukar göra reklam för olika 

saker som händer här i hembygden. Det funkar kanon . 

Många av mina facebookvänner kom på besök. 

 Louise, Kristina o Camilla. 



 

Detta kort togs på Pia Karlssons dop 1957. Flickan till höger är 

Lilli-Ann Frimodig Carlsson. Hon kom på besök i helgen. 

 

Roligt när man får träffa personerna från de gamla korten. 



Många på Vikbolandet har problem med ett hårt, kalkigt, 

gulfärgat vatten. Pär Jacobsson demonstrerade vattenfiltret 

”Brita” som hjälper till att få ett renare o godare vatten. 

 

 

 



Mycket lyckade Östgötadagarna. Regnet höll sig borta. Solen 

kom fram på lördagen. Många hjälper till På Fristad 

Gästgiveri. 

Utställare: 

Eva Karlsson Kruskoppetorp  Lappteknik 

Janne  Karlsson Kruskoppetorp smide 

Katie Johannesson bonader + träskulpturer + täcke 

Marie Jonsson Vitt täcke + klass 6 i Kuddbys skolresetäcke. 

Karin Lagander diverse täcken, böcker och olika lappteknik, 

pelarbord, blommor 

Botvid Karlsson stolar tillverkade av Walldén/ Andersson 

Gunilla Tersmeden bonad 

Gudrun Olofsson farmors gamla täcke, trasmatta 

Birgitta M Sahlqvist bonader 

Ulla Tärnström Julbonad 

Pär Jacobsson  vattenfiltret ”Brita” 

Anders Carlsson honung 

Veronica Lennartsson bröd 

Johan Larsson bullar o kryddor 

Annette Isaksson marmelad, äppelmust 

Sänkdalens glass o oljor. 

Föreningen för Östergötlands barn. 



Kaj Källström  Boken om Östergötlands Gästgiverier 

Pär Jacobsson Boken med skärgårdsbilder.  

LotteriSponsorer 

Handelsbanken  

Ica Smedby 

Länsförsäkringar 

Katrin Kyling 

Fiskeby Board sponsrade med kartong. 

De som hjälpte till för att få allt att fungera. 

Carl Fredrik  o Gunilla Tersmeden. Karin Lagander. Lennart o Kristina 

Haffenberg. Johan Larsson. Agneta Skarp. Peo o Ulla Tärnström. Anki 

o Lars Tersmeden. Eva Karlsson . Gudrun Olofsson. AnnBritt 

Svennberg. Kristina Olin. Julia, Sofia, Lotta Johansson. Agneta o 

Veronica Lennartsson. Maja o Ida Saletti. Barbro Linderoth. Harriet 

Karlberg. Göran Degerlund. Desiré Johansson.  

Stort tack till alla som bidrog till väl fungerande och trevliga 

dagar på Fristad gamla Gästgiveri. Jag som sammanfattat, 

skrivit o fotat är Karin Lagander. Ber om ursäkt för ev. fel 

eller om jag missat något eller nån. Svårt att hänga med när 

det är så många besökare. Välkomna åter! 

 



 

 

 

 

 

 


