
Vårarbetsdag 18 April Fristad 

 

Nu är det vår. Skönt, men det brukar innebära en massa jobb också. 

Fristad Gästgiveri inget undantag.  Ett kanonarbetslag ställde upp 

måndagen den 18 April i vårsolen. Carl Fredrik Tersmeden som 

teamleader, En snuvig Anders Ek ett litet tag, Gunnar  Peterson, 

Robert Kronqvist, Peo Ternström, Roger Karlsson(Björsätter), NilsÅke 

Kinnander. Vid Middagstid dök även jag(Karin Lagander) upp efter lite 

förmiddagssömn.              Bryggaregådren 

 



Roger pluggar väggarna . De 500 plugg som PEO tillverkat går åt.  Fler 

behöver göras.Framsidan ska göras efter gamla regler Med plugg. 

Vissa plugg som sitter kvar får sågas av, de är lite för långa. Putsen 

kommer att bli lite tunnare än förut. 

     

Kinnander o Carl Fredrik drevar med husmossa. 

    

 

 



Robban o PEO kaklar runt Inez spis som nu är godkänd. Gunnar har 

förut putsat upp nivån runt spisen. Att kakla är ett pillgöra. Finns 

inget rakt i det här huset. 

   

Anders har börjat jobba med schablonen 

   

Provmålat. Rummet blir nog  väldigt imponerande när det är klart. 

 



Carl Fredrik och jag försökte mäta ut var dasset ska stå. Roger 

assisterade. 

 

Det är inte så lätt att mäta när marken är ojämn. Innan grundsättning 

måste nog det mätas lite noggrannare. 

En kär och återkommande Fikagäst kom på besök och provade de 

nyinköpta trägårdsmöblerna. Bengt Appelgren som nu är 80 fyllda. 

 Han firade med ett 

stort kalas och många gäster I EFS lokaler i Östra Husby. 



Han har alltid mycket att berätta. Jag har trott att det var David 

Alexandersson som ägde den första bilen på Vikbolandet(men det var 

kanske Kuddby) Bengt berättade att första bilen på Vikbolandet ägde 

Direktör Wahren på Lönö. Nr 2 Hjalmar Vernstedt(Lages farbror)Näs. 

Nr 3 Taube von Block Broxvik(Kammarherre) 

 Bengts morfar Karl August Karlsson i Ystad Östra Stenby  ägde en 

ORYX. Fanns 3 st Amerikanska sådana i Sverige(Enligt Bengt) Annars 

byggdes de i Berlin mellan 1907-22. 

  

Bengt berättade även om Syföreningen som bildades i Gallestad 24/8 

1873.   Den lever än. Bengts farmor Anna Appelgren var en av 

medlemmarna. Det anordnades även bibelkurser  i Ystad 1913  1938 i 

Visärka. Från 1940 i EFS lokaler i Östra Husby. 

11 Maj kommer den nya Landshövdingen Elisabet Nilsson till Östra 

Stenby för att inviga vägen till Rotenberg. Efter det kommer Bengt 

Appelgren att berätta om Östra Stenby vid Boglinatorpet. 



Robert och jag håller på att forska om Agda Clara Andersson född 

1875 som Bott i Fristad och verkade som Gåramålare.  Tåby 

hembygdsförening har gjort ett upprop  efter hennes tavlor. Vi tänkte 

ev ha en venisage.  Marianne Nilsson har en. 

 Mariehov. 

   

Ove Jansson som förut bott i Fristad har en på Gästgivargården 

 

Ulf o Anita en. Greta Svensson Rabilla två(en som föreställer Tåby 

prästgård och ett porträtt. Prästens Lennemarks Dotter Katarina 

Lönnkvist Söderköping lär ha flera av Agda Clara och även EWk som 

också har anknytning till Tåby.(enligt Bengt) 

 Agda Clara får vi berätta mer om senare . IngaLisa Moberg  kommer 

ihåg henne. Ni kan gå in  på hemsidan och läsa där. 

www.vikbolandet.eu  

http://www.vikbolandet.eu/


 

Det som är på gång nu den närmaste tiden är: Schablonmålning, 

Utedasset. Mer plugg måste tillverkas. Gardinstänger, Gardiner 

måste sys(1700tals rullgardin troligtvis) Har hur man gör . Någon 

frivillig? Vi kan hjälps åt. Mer trädgårdsmöbler inköps(CF). Trälagning 

på gaveln(Gunnar), Knacka löst murbruk. Murarbröderna Johansson 

sätter igång. 

Leta föremål, möbler till storstugan. Slagbord stolar, halvbord m.m. 

Vi har bouppteckningar att gå efter. Har ni något som skulle tänkas 

passa så hör av er. 

SPF gör ett besök i början av juni. Inför det behöver det städas upp 

lite och kanske hjälp med servering. 

Glöm inte Björkekindsresan till skärgården den 22Maj. 

Anders ordnar även ett besök på Fillinge tingshus den 21 Maj. 

Det är säkert mer som har gjorts och mer som händer, men det här 

var vad jag kommer på just nu. Ni är alla hjärtligt välkomna. Vi brukar 

fika, jobba och ha allmänt trevligt.( även lärorikt) 

Glad Påsk! 


