
Fristad  Sept Okt Nov Dec 2012 

 

Så var Östgötadagarna avklarade. Verkligen trevliga dagar på Vikbolandet.  

Fler besök har det varit under guidning av Gunilla o Carl Fredrik. 43 st från 

Bråbo SPF 4/9. 

 15/9 Lindö Berga hembygdsförening 13 st. Kaffe o limpsmörgås. Om ni går in 

på deras hemsida www.lbhf.se  så kan ni se   vad de skrev om sitt besök på 

Fristad. Även om deras hembygdstuga Leratorpet. Där bodde Hilda Sofia född 

1861 i Tåby till 1944. Hon var syster med John L Andersson som skrivit boken 

”Jag minns….” som beskriver livet i en statarstuga  på Stensvad ägor innan han 

emigrerade till USA.. 

27/ 9 Jaktstämma.  

 En skjutstavla ska tillverkas. Denna finns i Vikbolandets 

Historie o Arkivförening vid Åkerliden. Öppet första måndagen varje månad 15-

17.00 

http://www.lbhf.se/


Även dokumentation till allt möjligt har fixats. 

 Carl Fredrik o jag har grejat med det. 

24/9   Vi börjar riva taket i drängstugan/ blivande kök. Peo Anders Gunnar o 

jag. Tjock papp ytterst tunt  papper innerst. Gammal Limfärg. Krita i botten. 

Linolja o lim för att binda taket innan pappspänning. Som antagligen skedde på 

1930-40talet. Av ett större Hörnskåp(Kontor) finns det spår i taket. Det som 

finns nu är betydligt mindre. Målad taklist. Det finns en igensatt dörr till 

salskammaren bredvid spisen . Flera olika spår i taket. Kan ha använts som kök 

även detta rum. Taket trasigt vid spisen. Spisen kan ha varit betydligt större. 

 under finns rester av trolig 1600tals 

målning på stockarna. Finns separat dokumentation på hemsidan om taket. 

www.vikbolandet.eu  

11 okt Carl Fredrik, Anders ,Karin, Gunnar, Anne Charlotte Hertz, Janne 

Gustafsson. Möte för att skicka in en ny ansökan till Länsstyrelsen. Vi ska som 

nästa steg efter köket göra i ordning Salsrummet(blivande Gästrummet). 

Taket ska ner. Kakelugnen bort. Muras upp en kammarspis enligt gammal 

modell. Tapeten är handmålad. Försöka spara  så mycke original som möjligt + 

rekonstruera resten. Treetex bort. Troligen är målningen gjord på lumpark 40X 

http://www.vikbolandet.eu/


60 cm. Även golvet ska bort. Finns gammalt golv från Drögestad som vi hoppas 

räcker. Öppningen minskas o gammal dörr sätts in. Ev sparar vi dörren till köket 

som en tapetserad blinddörr. Kanske kan användas som tittskåp  för de gamla 

tapetlagren.  El ska in. Golvlister o foder ska dit.   

Även köket  diskuterades. Hur det fortsatta arbetet ska fortskrida.  Mitten av 

1700talet gjordes troligtvis en stor ombyggnad. Övervåningen kom till. 

Mer undersökning av taket o målningarna. Anders o Gunnar gör det . Det blir 

pärlspånt på väggarna. Järnspis i köket. Den är inköpt. Den gamla som fanns i 

Fristad var för dålig. Kyl o frys i hörnet. Marmorbänk. Öppna hyllor. 

Murarbröderna ska mura dit spisen. Boris tar bort spik. 

AnnSofie påtalade att träden som  Fristad är byggt(1606) av började växa på 

1450talet. Tanken svindlar. Vad mycke historik det finns i det gamla huset. 

Gunnar o Björn har fixat var vattnet ska komma in o ut. 

 Okänd Fristadfamilj . Någon som vet? 

 



14/11 var jag hos Anette Isaksson på Valterstensvägen(det är hon som 

tillverkar den goda Vikbolandsäpplecidern , marmelader o sylt). Säljs i hennes 

gårdsbutik. Hon har en Agda Clara som hennes svärfar o svärmor Åke o Elsy 

köpte på en auktion i Söderköping. Har nog hittat ca 35 tavlor av Agda Clara tills 

nu. 

 

Hembygdföreningen i Tåby   vill gärna ha in gamla kort  från Tåby socken. 

Nästa år är ju fotografiets år. Vore roligt med gamla kort från bygden. 

 



25/11 var det dags för GLÖGG. 

Tåby hembygdförening ordnade även i år Glögg o pepparkaksfest. 

 över 40 glada gäster.   

Drack glögg, åt pepparkakor och köpte lotter. Gäster ända från Värnamo. 

    

Carl Fredrik(ordförande i Tåby Hembygdförening.) berättade senaste nytt vad 

som hänt på sista tiden på Fristad o Tåby. Han har emottaget ett stipendium av 

Södra Skogsägarna på 15 000 kr som ska användas till Gästgiveriet. 

Landshövdingens besök, Öppet hus m.m 

Han berättade om planerna för att få skolbarnen i Tåby skola intresserade av 

bygdens historia. Det kommer att anordnas orientering, visa gammal 

hantverksteknik, hur det var på den gamla gästgiveritiden. m.m. 

Nästa år firar Tåby hembygdsförening 25 år. Det kommer att firas med bl.a En 

vandring på Brestad där Anders Persson som är expert på fornminnen och Lars 

Fröhlich kommer att berätta om blommor o växter. 

 Han tackade alla som hjälpt till under året. Bl.a. Eva o Janne Karlsson i 

Kruskoppetorp som sytt gardinerna och smitt krokarna till gardinstången. 



 

Agneta  Skarp fick ett tack för hjälpen . Hon har även i år förärats med 

Brocmanpriset för sin mångåriga kulturella insats på Norrköpings stadsteater. 

Även jag Karin fick en fin blomma.  Har inte fått något stort pris men ett 

reportage om Fristad o dess tapeter i vår facktidning  DA har jag varit med i. 

Anders Ek fick ett stort tack för sina insatser inom måleriet. 

Nästa att få ett tack var Gunnar Peterson. Han har även i år fått 

Byggnadsvårdsföreningens byggnadsvårdspris. Det är stort. Även Birgitta 

Enqvist på Gottenvik fick detta pris. Gunnar har även forskat på frälsegårdar 

och om Margareta Turesdotter (Bielke) som höll till vid Broby i Å. Han höll en 

mycket intressant föredrag 23/10  på Tingsborg. 

 Det jobbar många kunniga och intresserade med 

projekt Fristad Gästgiveri. Stort tack till alla. Alla som vill får gärna komma o 

hjälpa till. Hör av er till Carl Fredrik han är samordnare.  



Stort tack till Robert Kronqvist som forskar vidare på Gästgivarna och studerar 

gamla kartor. 

Även tack till sponsorer. Smedby ICA blev årets affär tack vare oss som röstade. 

En annan trogen gäst är Åke Karlsson Mem. 

 Det är roligt att så många kommer igen och fikar och är 

intresserade av projektet. 

 Nu kommer vi att fortsätta med köket o hoppas att vi har ett fungerande 

sådant till nästa år. 

 

 

 



12/12 2012 Planering av köket Carl Fredrik ,Murarbröderna Bo o Urban 

Johansson o Gunnar. 

13/12 Murarbröderna har börjat mura  dit järnspisen i blivande köket. 

 

 

 

Spår av gamla hörnskåpet(Kontor)          Listen (mot Kuddby) 

 



 Nu är det dags att ta fram skidorna o fira  Jul o Nyår. Jag Karin o alla andra 

önskar er  alla GOD  JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR! 

 

Jag som fotat o skrivit är Karin Lagander 

 

 


