18.Skärtorsdagen 21 April 2011 Fristad
21/4 Skärtorsdagen var min syster Gunnel och svåger på besök. Min
svågerJan Johansson är kassör i Skillingaryds hembygdsförening. De
har ansvar för en mycket vacker hembygdspark med vagnsmuseum,
fältskärsbostad, svalgång. Även ett hus som använts som Gästgiveri o
vandrarhem.

Solen sken och
Gunnar tog en fika med oss.

Thelanderstugan i Skillingaryd.
Där finns målningar av Torsten Hjelm(Söderköpingsmålare)

Svalgången och Bengtsbostugan. Min svågers mor Britta är född i
stugan och levde där till 16 års ålder. Hon fyller 91 år i år.

Bengtsbostugan inifrån. Stugan håller på att renoveras.

Gunnar o Jan diskuterade Dentokronologi, åldersbestämning av
gamla hus.
Under påskhelgen fortsatte pluggningen av ytterväggarna. Peo o
Gunnar har tillverkat massor med plugg(över 1500) och även slagit i.

Många pluggar blir det.

Blåstjärnor vid huset.

27/4 Den här veckan har dass inköpts o toa. Byggställningarna har
anlänt men är ej uppsatta.

Under de här dagarna letar jag (Karin) målningar av vår egen kända
konstnärinna Agda Clara Andersson 1875-1943. Finns ett flertal i
trakten. Hoppas på fler tips. Ev vernissage.

Sörby by

10/5 Nu sätter storjobben igång. Murarbröderna har satt igång .
Håller på att bygga ställning

Bara ställningen är uppe ska Gunnar
laga gavelväggen mot Kuddby. Nu märker man att det är ett riktigt
Gästgiveri. Folk som åker på vägen tittar in. Vi får nog starta en liten
miniservering. Halvar Olofsson, Peo, CarlFredrik, Anders
Murarbröderna Bo o Urban ,John i Tomta och Björn (ägare)

John Kusin ,Björn Brylling. Det är
så härligt att det finns så många släktanknytningar. Även med de
gamla gästgivarna och Agda Clara. Finns två släkttavlor i inre rummet
om någon är intresserad.

Som dagens hedersgäst utsåg jag Fredrik Jonsson Å( även han finns
med i släktvindlingarna). Han cyklar ofta förbi. Han är duktig med
kakelugnar. Tog hand om kakelugnen på Drögestad.

Har flera nedplockade kakelugnar
hemma.
Jag började rita o skära schablon. Ett otroligt pillgöra men kul.

11/5

onsdag

Första slamlagret är på plats på gaveln mot Fristad. Ingen där så jag
åkte vidare till Britt Louise Andersson som innehar en Agda Clara.
Den visade sig vara en underbart vacker tavla ”Vägen genom byn”.
Med Gästgiveriet till höger.

Vid Kameran o Pennan Karin Lagander

