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Skolbesök 

4-5 Juni slog Fristad gamla Gästgiveri upp portarna för femte o sjätteklassarna 

från Tåby skola. Deras lärare är Dessa Johansson o Karin Persson. Detta 

anordnas med bidrag från Kustlandet ”Lär känna din hembygd” Eleverna 

delades in i olika grupper.  Gästgivaren med fru hälsade  gästerna välkomna. 

 

En grupp skulle laga mat från förr. Nässelsoppa stod på menyn. Eleverna 

plockade rensade, sköljde  o kokade . 

 



 

Resultatet blev en fantastiskt god soppa. 

 

 

 



För nästa grupp gällde hantverk. Maud Filipsson visade hur man tillverkar 

vaxljus. De blev väldigt fina. 

 

Nästa grupp fick lite historiekunskap. Gunilla o Carl Fredric Tersmeden 

berättade om det gamla Gästgiveriet. De berättade om hur man byggde hus 

förr, hur man levde o om olika händelser runt Gästgiveriet. 

 

Eleverna visade stort intresse. Ställde frågor om allt möjligt. På den andra 

bilden visas det hemliga rummet som väckte lite funderingar. 

 

 



Även tidningsvärlden visade intresse för den händelserika dagen. De lät sig väl 

smaka av fika o Nässelsoppa. Reportage kom senare i  Norrköpings tidningar, 

Folkbladet o Länstidningen. Tre världsledande tidningar skriver om Fristad 

fantastiskt. 

 

Eleverna bjöd Gästgiverivärden på nässelsoppa. De hade även lite egna 

smaktillsatser med. Värden hade verkligen gjort sig förtjänt av en god o 

stärkande soppa. 

 

 



9Juni Kom 14 välsjungande Holländare från operasällskapet  Fagerhult. De 

bodde i Östra Ny o vill gärna komma tillbaka nästa år o ge en konsert i Tåby. 

18 juni var det dags för öppet hus igen. Inga-Lill Tunesson ställde ut sin konst. 

Fika o glass serverades. 50 besökare 

 

 

 

 

 

 



20 Juni  AnnCharlotte Hertz, Janne Gustafsson, Gunnar Peterson, Anders Ek, 

Carl Fredric Tersmeden o jag Karin Lagander hade ett möte om fortsatta jobb. 

Nu är det passagen som gäller. Försöka laga väven o sätta skivor6mm på resten 

av väggarna. Väven måste tas ner och lagas. Försöka återskapa schablonen 

bakom . Spara en del av målningen nertill. Limmåla taket efter tvätt. Fortsatt 

arbete med kakelugnen(Fredrik Jonsson). 

Nästa stora evenemang blir Tåbys stora logdans i Helgestad hage den 17 aug.  

21 aug är det sångarkväll Hans Bergenbrant o Claes Malm spelar o leder 

sången. Västra Vikbolandet står för arrangemanget. Även Östgötadagarna är 

det öppet på Fristad Gästgiveri. Som vanligt Fika, glass, släktforskning(lite om 

Fyrbykistan), lotterier, utställning, bröd m.m. + trevlig samvaro. 

22 Juni Musikandakt i Mems slottspark med 55 deltagare i samarbete med 

Västra Vikbolandets församling. 

Nu är det semester som gäller. Har i år tema ”HUS”. Hälsingland först med 

”världsarvet” Hälsingegårdarna. Sen Aneby(Stierngranatska pyramiden, Åsens 

kuturarv och södra Sveriges högsta vattenfall Stalpet) . 

 Ett Smålandsheman  i Hult som är restaurerat 

med känsla. Man har bevarat det gamla o ändå lyckats  få ett modernt boende. 

Man kan fortfarande se stockar o underliggande schabloner o tapeter. Järnspis 

tillbaka på sin rätta plats. 

I september öppnar ”Miliseum” i Skillingaryd. Kommer att bli ett intressant 

museum  för er som gjort lumpen eller är intresserade av Sveriges militära 

historia .Olika miljöer har byggts upp. Man kan äta på mässen. Eller på 

Skillingaryds järnvägshotell(kanongod mat). 

Jag som dokumenterat o fotat är Karin Lagander 


