
20.  Fristad 19 Maj 

Nu har murarbröderna gjort första slamningen av väggarna. 

                

Väggarna 

slammas flera gånger. 

 

 



Vi hade även denna dag en hedersgäst, nämligen Ewa Wahren från 

Arkö. Hon är en känd hembygdsprofil. Hon har varit med om  Gränsö 

kanals rensning.  Arkö Båk ligger henne också varmt om hjärtat. Hon 

håller föreläsningar om  Farlederna i skärgården. Eva brukar komma 

ibland och titta hur långt vi har kommit på Fristad. 

 

En annan schablon som Anders har målat på Fillinge tingshus. 

  



23 Maj Måndag. 

Idag har Gunnar snickrat dit trekantslisten på gavelspetsarna. 

Murarbröderna fortsätter med slamningen. Rolf Larsson Husbyggarna 

var och tittade på det gamla Gästgiveriet. Han är intresserad av 

gamla byggnader. Carl Fredrik gjorde sin vanliga runda. Anders 

Fortsätter med schablonmålningen . Nu har han snart gjort hela det 

övre varvet. 

 

Jag tvättade schablonerna inför nästa uppsättning. Dagens 

hedersgäst blev Torbjörn  Stenman. Han har jobbat många år åt 

Anders med diverse göromål . Han är timmerman (snickare) till 

proffesionen. Men kan fixa det mesta. Född i Gammelstad. 

   Fillinge 



27 Maj Fredag 

Arbetet med fasaden fortsätter. 

  

 

När väggarna är färdigslammade(ca 3 ton hittills) Till slut spritsas de 

med  en välling av kalk o  små sten. Färgbestämning kvar. Viktigt. 

 

 



Denna dag stod det städning på schemat inför sommarens besökare. 

Först i tur står SPF:s bussresa den 8:e Juni. Den 14 juni kommer 

kustlandet  som har  givit oss pengar. Så vissa saker är det lite 

bråttom med. Schablonen  i storstugan. Murarnas jobb, 

Ytterväggfärgen måste bestämmas annars stannar jobbet upp. På 

målningarna  av Agda Clara är huset vitt med gröna fönsterkarmar. 

  

Inez har flyttat ut  för sommarenoch  städar även hon. 

   

 



Dagens hedersgäst var sonen Eric Lagander. Han har nu flyttat 

hemifrån. Tycker att det är skönt att slippa gamla mögliga tapeter på 

köksbordet. Men lite intresserad är han nog ändå. Han kollar med 

jämna mellanrum hur långt vi kommit. 

 Sen hjälper han till med datorn så jag kan 

fortsätta skriva och skicka information om Gästgiveriet. 

31 Maj Tisdag 

Murarna jobbar på med knutar o pilastrar. Schablonen växer. 

 Jag önskar er alla mina läsare en 

riktigt vacker o skön sommar. Arbetet fortskrider. Ni är alla välkomna. 

Vi ska snart möblera storstugan. Om ni tror ni har något som passar 

så hör av er. Jag fortsätter leta tavlor av Agda Clara. Jag som fotar och 

skriver är Karin Lagander.   


