19. Fredagen 13 Maj
Fredagen den 13 var en hektisk dag på Fristad . Många projekt på
gång. Mycket folk inblandade. Gänget som samlades redan tidigt på
morgonen var Carl Fredrik” The leader of the Team”. Han har ett
styvt jobb med att samordna , fixa material , fika och hålla alla på gott
humör. Urpo Kostomovara och Boris som ska fixa dasset.

Magnus Andersson från Brestad kom mest för att diskutera Skogens
dag den 28 Maj som är på Brestad. Han hälsar alla välkomna. Annons
NTÖD.

Agda Clara

Murarbröderna Bo o Urban Johansson fortsätter med ytterväggarna.
Det är nu nätsättning som gäller

Det arbetet fortskrider nu ett tag framåt. Väggarna ska ev bli klara till
junis början. Gunnar Peterson lagar i det sista på gaveln.

Har ordnat linneprover till honom . Han ska
sy gardiner till Hofgren. Strömma har nu en drive på fina linnetyger.

Dasset är alltså under uppbyggnad.

Virket fick väl inte helt godkänt av Urpo. Peo kom senare på dagen
och hjälpte till med det också.

Det stora som händer nu är schablonmålningen. Agneta Skarp och
jag har ritat och skurit schabloner i massor.

Roligt, pilligt, tidsödande. Lätt att missa någon liten plopp.
Anders Ek är ansvarig målarmästare för schablonmålningen.
Eftersom huset är så snett är det inte bara att måla på. Det gäller att
följa en linje och ändå försöka anpassa till sneheten i fönster och tak.

Det måste synas av och diskuteras.

Finns 8 st olika
linoljekvaliteter. Sämsta är rå linolja. Det finns bla. Svensk , Australisk
o Kinesisk. Vi använder Linstandard olja + pigment. Rå kallpressad
,sen kokt. Man stöpplar på schablonen med en rakborste som är
förbehandlad. Classons trätjära Göteborg har 7 kvaliteter av linolja.
Engwald o Claesson i Fredriksdalsgatan Norrköping säljer också
linolja.

Nu har vi kommit till gardintillverkningen. Eva Karlsson
Kruskoppetorp har åtagit sig upp giften. Med bistånd från sin man.
Jan Ove Karlsson.

Efter lite diskussion bestämde vi att Eva ska tillverka en provgardin i
linnet som vi använt som väv till väggarna under schablonen. Det blir
en 1700tals hissgardin. Agneta Skarp som jobbat många år på teatern
har en massa bra kunskaper om olika tidsmiljöer.

Vi fick även besök av Margareta Gustafsson som jobbar åt
Länstidningen.

Hon var mycket intresserad av allt
som händer på Fristad. Vi hade även givande diskussioner om
samverkan mellan alla olika projekt som är på gång på Vikbolandet.
Det finns en Evenemangskalender. Där man kan skicka in vad som
händer på Vikbolandet. Vikbolandet.se. Vi har nu bla. Tjejerna i
Mem som satsat massor och startar upp fiket och vandrarhemmet
igen. Man kan även hyra festlokalen där som har blivit riktigt snygg.
Bråvikslandet är en supersatsning som kan leda till ökad turism på
Vikbolandet.
PÅ eftermiddagen kom det några långväga cyklister som nog gärna
hade velat att Gästgiveriet hade kunnat bjuda på någon slags
förtäring.

Dagens hedersgäst blev Inger Linderoth

Hon har sitt ursprung från Bjärby,
Björkliden och Klint i Kuddby. Hon är släktforskare o
hembygdsintresserad.
Nu var det äntligen dags för lite rast i solskenet. Alltid lika gott.

En mycket givande dag är tillända. Lite trötta men glada och nöjda.
Massor med jobb återstår. Men ni vet väl hur man äter upp en
elefant. En bit i taget.
Jag som försökt sammanfatta dagen är Karin Lagander.

