8. Augusti 2014 Fristad

Efter några mycket varma sommarveckor är vi igång och jobbar igen på allvar.
Anders har lagat upp ”vaxdukstapeten” på väggen mot storstugan. Den sattes
antagligen upp 1843 när taket blev pappspänt. Troligtvis kan det ha varit A
Östergren målare och Gunnar Johansson(?) som även gjorde detta jobb. De har
skrivit sina signaturer i taket.

6. Augusti Carl Fredrik, Karin ,Gunnar o Anders. Anders har nu lagat
vaxdukstapeten som kommer att finnas inne det fasta skåpet(kontor) som vi
har hittat spår efter i salen. Stämmer även med brandförsäkringen som gjordes
på 1830-talet.

Rören till övervåningen ska kläs in. Virket till skåpet är inköpt och takprofilen är
satt

De väggar som ska papplimmas är nu klara. Pattenering bakom.
Elen måste planeras. Vi kanske ev behöver en taklampa så man kan använda
rummet vintertid till sammanträden. Det är det rum som är lättats att hålla
värmen i. Det gäller att tänka ut vilka uttag som kommer att behövas.
Golvlisterna är beställda.

En lite vintrig bild för att svalka ner oss lite. Vi börjar nu även att planera för hur
vi ska fortsätta med kuskrummet i uthuset. Taket bågnar och är på sina ställen
riktigt dåligt. Väggarna bör bättras på med kalkbruk. Skorsten behöver fixas.
Järnspis ev inköpas. Golvet verkar bra. Björn har fixat nockplåt så huset är nu
skyddat från väder och vind uppifrån.

Golvlisten har en vacker profil som vi inte sett någon annanstans på F ristad.

det gäller att hitta en dörr som
passar1.62 hög och 87 bred.

Uthuset är byggt efter 1836 när brandsynen gjordes. Då finns den gamla kvar.
Troligtvis byggdes uthuset 1850-70talet i skiftverkesteknik. Man använde delvis
stockar från den gamla byggnaden på den gamla grunden.

Denna bild togs efter att
blixten slagit ner 2010. Som tur var fick Per-Åke Nilsson syn på att det kom rök
ut från uthuset. Det hade legat och pyrt ett bra tag. Men här ser man att huset
delvis är byggt av rödmålat gammalt virke. Kuskrummet troligtvis tillbyggt lite
senare.

Även här har det funnits spännande tapeter, bårder och målningar. Tyvärr finns
inte mycket kvar av tapeterna.

I uthuset finns flera källarutrymmen som antagligen kan vara riktigt gamla.

Här är luckan ner till källaren.

Ev behöver syllen kanske ses över.
19 aug Anders, Karin. Vi diskuterar ålder på stänktapeten i salen. Den kan ha
funnits kanske ända från husets början. Alltså 1600tal.

Det har varit många lagningar och målningar genom åren. Anders gör ännu en
lagning. Lagar i med papp där stänkmålningen är för dålig.

Gunnar jobbar vidare med skåpet(kontoret) i
salen. Anders har lagat i ”vaxdukstapeten” klart. Den blev som ny (antagligen
från1843). Den är handtryckt på lumpark.

Nu är allt
förberett för Sångarkväll den 20 aug. Hans Bergenbrandt och Klas Malm
spelade och ledde allsången. Anna Gredelius Robbert höll en liten betraktelse.
Carl Fredrik hälsade alla välkomna. Det var fullsatt. Det sjöngs för full hals. Det
finns många duktiga sångare. Sedan kaffe och gemenskap.

25 aug Rätt dörr hittat till kuskrummet och är nu på plats.

Anders putsar väggen vid kakelugnen och Gunnar skrapar fönster och dörrar.

Finbesök på sångarkvällen.

På Marknaden i Östra Husby i Juli fick Gästgiveriet och Östgötadagarna
suverän reklam.
Augusti månad har det jobbats intensivt. I September kommer arbetet att
fortsätta med Gästgiveriet, så det kan återfå sin forna glans. Jag som fotat och
dokumenterat är Karin Lagander

