24.

Sommar, sol, vind, åska o regn 2011.

Nu har de flesta semestrat klart. På Fristad har det inte varit helt
stiltje under sommaren. Efter midsommar gjorde murarbröderna
Johansson spritputsningen klar. Även sockeln har fått sin
uppsnyggning.

Huset är nu som ”nytt”. Vi har försökt återskapa som det såg ut ca
1870.

Frontespisen på långsidan kom till på 1950 talet. Även nedre
fönstret på kortsidan mot Fristad är ungefär samtida. Det var Karl
Ove Janssons pappa som ägde huset då. Fönstren gjordes för att få
in mer ljus.
Marie Bagge o Gunnar Petersson Har målat fönster och vindskivor.

21 Juli hade jag en liten guidad visning för 7
intresserade sjuksköterskor. Vänner till Marianne Nilsson.

En av dem hade en far som varit en duktig
målarmästare, Lorentz. Roligt att guida dem.

Efter midsommar gjorde även målarmästare Ek färdig schablonen o
marmoreringen. Det hela ihop med det fina trägolvet från
Drögestad ger ett pampigt och mycket vackert intryck. Även foder,
skåp och spis är nu grundmålade.

Linet blommar otroligt vackert vid vägen mot Kuddby

27 Juli har Carl Fredrik Och jag stämt träff med Gäby Moström.
Hon är silversmed och tillverkar Tåby ringen. Ursprunget är den
gamla silverringen från bronsåldern som hittades vid
utgrävningarna vid Tåbyskolan som gjordes 1994 av Östergötlands
länsmuseum. Den kommer att finnas att köpa på Gästgiveriet vid
Östgötadagarna för 500 kr. Kan även beställas direkt av Gäby.

gaby@gabyartdesign.com
Hon har även andra smycken. Hon använder ofta fornordisk
symbolik i sina arbeten. Ateljen finns vid Viddviken Jonsberg

Även Hans Sandberg var med på
den visningen. Både Gaby o Hans var intresserade av gamla hus o
tekniker.

6 Augusti. Var det stor målardag. Gunnar, Peo CarlFredrik, Robban
och Agneta Skarp målade. Kan ha glömt någon. Kunde tyvärr inte
närvara. Bilder finns utlagda på vikbolandet.eu. Robban fotat.

Förstukvisten fick en gråvit slamfärg.
Dasset målades av Agneta med rödfärg.

Ska nu inredas vartefter. Gästgiveriet städades inför musikkvällen
den 10 augusti klockan 19.00. Hans Bergenbrant spelar och sjunger
gamla läsarsånger.
Det som händer härnäst blir ju Östgötadagarna första helgen i
september. Alla är välkomna. Blir ungefär som förra året. Kanske
lite nytt. Framförallt är ju huset betydligt finare. Fler AgdaClaror har
hittats. Jag som fotat och skrivit är Karin Lagander.

