
22. 

 4Juni-14 Juni 

Anders Ek  fortsätter med schablonen, fast en liten rast ibland är 

aldrig fel. 

 storfrämmande på besök Min brorson Jonas 

Lagander med sambo Sofi Gustafsson även sonen Alve var med och 

besiktigade Gästgiveriet. Jonas o Sofi läser turistlinjen på Campus och 

har tänkt sig att jobba med turism. 

  Vi måste ju få nästa 

generation att intressera sig för vårt gamla kulturarv. Kanske kan de 

hitta på nya idéer för Vikbolandet och dess turism. Sen tog de bussen 

som avgår precis utanför Gästgiveriet. 

 

 



Busshållplatsen är framför vinodlingen. Kanske det en dag odlas och 

tillverkas  eget vin på Fristad.  

 

8Juni 

Bussresa med pensionärerSPF (51st) på besök. Se separat rapport. 

Finns som vanligt att läsa på vår hemsida vikbolandet.eu 

Inez som bor på övervåningen tar sig en välbehövlig vila efter 

trädgårdsarbete och gäster. 

 

 



13 Juni måndag. 

Nu är det dags för förberedelserna inför besöket av ”Kustlandet”. Det 

är de som beviljar Eu pengar för olika projekt. Vi är beroende av dem 

för att kunna fortsätta projektet Fristad Gästgiveri. 

Morgonen började jag(Karin) med att plocka blommor och göra 

blomarrangemang. 

  

Nu blommar pioner och prästkragar. Vete o korn har gått i ax. Det är 

roligt när det finns så mycket att ta av i naturen. 

Murarna har nu spritputsat några väggar. Man använder ärtsingel 

från Åtvidaberg. 

  

Paradisbusken blommar, Kolkwitzia Amabilis 

 



Anders har nu påbörjat marmoreringen. Han målar i block, för att 

efterlikna riktig marmor som man skär i block och vänder mot 

varandra. Målningen sker i olika etapper. 

 

 

 Ovanför marmoreringen ska det 

vare en bröstningslinje. På hemsidan kan man se en lite filmsnutt när 

Anders målar. Robert Kronqvist var på plats o filmade. 

 



Så var det partytältresning. Resa tält är alltid ett bestyr. 

 

 

Men till slut var det rest. Går rätt så fort när man hjälps åt. 

Dagen yngsta deltagare och hedersgäst var Julia Johansson från 

Lundby Å. Hon är intresserad av historia, kan baka bullar och 

hjälpsam. Precis sådana som behövs på Fristad. 

 Hon går i andra klass i Tåbyskolan. Hennes 

pappa är med i Björkekinds hembygdsförening Johan Larsson och är 

kock(en blivande Gästgivarefamilj kanske)(skojar) 



Efter Fristad åkte jag vidare till Sörby där jag fick tag i två AgdaClaror 

till. Båda föreställer Sörby by. Som fortfarande ser ut som innan 

”Laga skifte”. Det är Klas Andersson o Margareta Nordström som 

äger AC. 

  

 

Husen ligger på rad med lador o uthus nedanför utmed en bygata. 

 

 



14 Juni 

”Kustlandet” på besök. Se separat skrivelse(nr21). 

När mötet var avslutat och allt var städat o urplockat var det dags för 

nästa spörsmål. Marie Hagsten från länsmuseet kom vid tre, Bosse 

murare, Anders målare, Gunnar snickare, CarlFredrik ordförande och 

jag dokumenterare var också närvarande. Diskussion om 

skorstenshuv. Så enkel och osynlig som möjligt. Sen var det dags igen 

för att diskutera ytterväggfärgen. 

Svårt ??? 

Vet inte om de kom fram till något, men det är bråttom . Murarna vill 

bli klara för att sen kunna ta bort ställningen. Ena murarbrodern har 

brutit ett ben i handen, så det är ännu mer ont om tid. Kanske ett 

beslut på torsdag. Marie Hagsten kommer åter vid ett då. Ingen vet ju 

riktigt vad den första färgen var. Så facit finns inte. Kalkfärgslikare 

medtages till torsdag. Hoppas bara det blir vackert. 

Det lutar åt ljust gult. Obränd terra o grön umbra. 

Nu efter en rätt tuff och intensiv dag åkte alla hem till sitt eller till 

andra bestyr. 

Jag som sammanfattat och fotat är Karin Lagander 


