
5. Maj 2014 Fristad 

 

Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt 

och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av 

magnoliablomningen, men i stort sett har det varit en härlig vår. 

 Nr 15 äldsta tapeten på 

övervåningen, sitter på gråmålad papp. 



 

Lite från förra månaden. 26 April gjorde Tåby hembygdsförening en 

härlig vandring på Kämpestads gravfält. Mattias Schönbäck berättade 

på ett fantastiskt sätt om de gamla gravarna och om de forna 

Tåbybor som har härjat här. Välkomna att besöka gravfälten för en 

härlig promenad. Det finns skyltar som berättar om gravarna. Bäst är 

att gå genom Tåby city , så hittar ni lätt. 

 

  

 



 

”Hur ljuvt i vårens första solskenstunder 

Bland blommors hvita snö få gunga 

Blott den lyckan i sitt hjärta har 

Fritt om lifvet fröjder sjunga” 

Marie Jonsson Mem har hjälpt mig att fota fem nya Agda Clara bilder. 

De är målade på skåpluckor som finns hos  Staffan och AnnBritt Netz 

Mem. På varje målning finns en lite dikt. Tyvärr svårläst  på de flesta. 

 

 



6Maj Tisdag  Vi fick besök på Fristad av  ÖLFAS styrelse. Jag Karin 

Lagander guidade. Jag berättade lite om husets historia, husets  

restaurering  och alla lager som finns  i huset. 

 

Damen till vänster Anneli Hedlund har skrivit boken ”Glömda pärlor 

och gamla bekanta” ihop med Per Svensson. Finns att köpa i 

Söderköpings bokhandel. 

 I boken har de bland många 

andra pärlor  skrivit om Gottenvik och Hofgren. Efter besöket på 

Fristad fortsatte de till Hofgren där Gunnar berättade om säteriet. De 

hade även styrelsemöte där. 



 

8Maj var det  Östergötlands kulturdag på Cinema. En intressant dag. 

Många bra föreläsningar om många saker som är på gång i 

Östergötland. 

 

Jag Karin fick motta det hedersamma  ”Östergötlands kulturarvspris”. 

Ser det som ett teampris för oss alla som jobbat på Fristad gamla 

gästgiveri. 

 Höll även ett litet föredrag om Fristad 

och tapeterna som finns där. 

På slutet av dagen var det premiär på en fantastisk film gjord av 

konstnären Gunilla Nadler. Filmen handlade om hennes mammas liv. 

Filmen innehöll släktforskning från Norrköping och Vikbolandet. 

Löktorpet är med. Svea i Moängen och Karl Axel Dahlgren är med och 

visar torpet.  Perfekt film att visa på årsmöten. Den heter ”Rik på 

minnen”. Vi har ett ex på Vikbolandsarkivet. Öppet 1:a måndagen 

varje månad 15.00-17.00. 



 

10 Maj Lördag var det vernissage på Fristad. Det var tre glada 

konstnärer från Mem som ställde ut. 

 

Inger Axmacher (olja) Åke Karlsson(akvarell) Pär Jacobsson(foto) 

 

Inger Axmacher 



 

 

Åke Karlsson 

 

Pär Jacobsson 

Utställningen blev mycket uppskattad.  Det var många som kom och 

tittade och drack kaffe. 

 

 



 

 

 

 

Här är Fredrica med familj. Hon kommer från Florens i Italien. Hon 

har lite gammal kultur att jämföra med.  

 



 

 

11 Maj Söndag  Bjöd Tåby hembygdsförening och Carl Fredrik  

Tersmeden på en resa till Hallwyllska palatset i Stockholm. Carl 

Fredrik är släkt  med Willhelmina von Hallwyll.  Vi fick  en rundtur på 

ett par timmar. Vi fick se lite mer än vad man brukar se på en vanlig 

rundvandring. Om ni inte varit på Hallwyll , så är det en upplevelse 

att se dessa fantastiska samlingar som grevinnan samlat ihop. Där 

finns det mesta. Det brukar alltid finns någon aktuell utställning 

också. Just nu är det en med fantastiska hattar. 

 

Klockan har Anders Ek var med och förgyllt som lärlingsarbete. 

 



Vi fick se skattkammaren med alla skatter. Smycken som burits av 

släkten Hallwyll + sådana som grevinnan samlade på. 

 

 

Hallwyllska brudkronan får bara bäras av döttrar i rakt nedstigande 

led. 

                                        

Efter var det fri tid i ett kyligt Stockholm. 

Tack till hela familjen Tersmeden som guidade. 



23 Maj Fredag   Det har även varit trubadur afton på Fristad 

Gästgiveri. Crazy Train  spelade och sjöng. Mat o  dryck ingick i 

entrén. 

Kvällen  bjöd på underbart vårväder. Tältet var uppsatt så det blev en 

kul utekväll. 

 

Det har även  varit lite arbete också på Gästgiveriet. Gunnar har 

spikat till väggarna i salen. Bröderna Nilsson har dragit rör för 

kommande uppvärmning av övervåningen.  

 

 

 



 

Gunnar har fortsatt att kolla spåren. Han har kommit fram till att 

dörren har suttit åt andra hållet. Den är alltså nu vänd. Under 

spegeltapeten ser det ut att var kritmålat i rutor. Fler frågetecken. 

 

Över skarvarna i timret sitter på vissa ställen linneväv med mycket 

gammal målning. Kan ha suttit i hela gästrummet, men kan också 

kommit från något annat rum eller hus. 

 

 



 

 Nu är frågan om vi ska konservera 

den  och hur och om  vi ska visa den. Det är ju bara fragment. 

Tapeterna på övervåningen är nu skiktade. 

Tänkte redogöra dem i en senare rapport . Det finns många lager och 

riktigt fina även på övervåningen. 

 nr 9 i Rummet mot Kuddby 



 nr 12 en italiensk tapet från den 

Italienska tapetfabriken Fiona. 

Nu hoppas jag ni får en trevlig sommar med sol och värme(en liten 

skur ibland). Ni är välkomna till Fristad 12 Juli. Först kan ni börja på 

Wikbolandsmarken.  Det är stor mat och hantverksmarknad  i Östra 

Husby mellan ICA och Café Ro den 12 Juli mellan 10.00-16.00. Massor 

med knallar, underhållning, mat dryck och olika aktiviteter. Tåby 

hembygdsförening tänkte också ha öppet på Fristad. Vi har även 

öppet på Östgötadagarna 6-7september VÄLKOMNA. 

Trevlig sommar önskar Karin som fotat och dokumenterat. Anki 

Tersmeden har också fotat. 


