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Nu har hösten gått i rask fart. Arbetet på Fristad gamla Gästgiveri går sakta
men säkert framåt. Ytterdörren är målad av Gunnar. De olika färglagren
granskades noga innan det bestämdes att det var ockragult det skulle vara.

Även dasset är nu klart utvändigt

7 November började vi diskutera gardiner i storstugan. Anders Ek vill ha en
gardin som tar bort det värsta solljuset så att inte målningen bleks. Eva
Karlsson i Kruskoppetorp har åtagit sig att sy. Vi tog även tapetprov i
drängrummet(blivande kök)

Hon har sytt en provgardin. På 1700talet användes
hissgardiner.
19 November Gunilla, Eva, Carl Fredrik ,Anders ,Karin o Gunnar hade ett litet
gardinarbetsmöte. Vi bestämde oss för hissgardin i linneväven(Samma som vi
spänt på väggarna) Ev. ska vi sätt en grön linnekappa över senare. Krokarna till
gardinen smids nog av Evas man Janne. Gardinen träs på en sex eller ått kantig
stång som Gunnar fixar(kanske med hjälp av Östra Stenby Snickeri). Den målas i
samma färg som fönstren.
Eva hade till idag sytt ett fodral av ett av tapetmönstren vi hittat i
drängrummet.

Skickligt och snyggt.

Drängrummet(blivande köket) Tapetlagren

4.Treetex

Tidning 1875

Sista lagret(10) mot väggen: papp
28 Nov Ljusstakar uppsatta

I förstugan har sista pappen spänts och grundmålats
av PEO , Anders o Gunnar.

4 Dec Söndag Glöggfest
Den sedvanliga Glöggfesten gick av stapeln söndagen 4 Dec. Gästgivaren hade
tänt brasan och stämningen var på topp.

54gäster drack
kaffe, glögg och åt pepparkaka. Även choklad mumsades. Allmän trivsel.

Gunilla läste Tomten av
Viktor Rydberg utantill alla verserna(och det är många). Det fina
pepparkakshuset som Familjen Pär Jacobsson har tillverkat föreställande
Gästgiveriet lottades ut. Carl Fredrik vann och det var han väl värd.

Några av eldsjälarna utanför Tåby hembygdsförening tackades för sitt
engagemang med en låda Vikbolandsprodukter.
Även Tåbyblandningen , Det goda kaffet som Pär Jacobsson blandar med hjälp
av Cafe Bar såldes.

En bra julgåva.
Glöggen o Pepparkakorna och det andra tilltugget har sponsrats av ICA
Smedby. Som tack för att vi röstat fram dem som årets butik 2011 i Norrköping.
Ett extra stort tack till kassören i Tåby Hembygdsförening Maud Filipsson som
har hand om ekonomin runt projekt Fristad Gästgiveri.
7 Dec Möte; Anders , Carl Fredrik o Karin. Vi diskuterade färgen på dörrarna
och foder och golvlister förstugan. Foder o lister ska gå i grått så de bildar en
enhet. Dörren i grått med ådring i brun ockra rött. Brunockerton.

Väggarna blir rosa ”marmorering” som väven i Passagen. Mörkgrått mittband
och ljusgrå marmorering med vitt o stänk nertill.

I
8 Dec Gunnar tvättar, slipar o grundar dörrarna

Mellan drängrummet o salskammaren hittar vi en dörr.

Mer om detta får vi redovisa senare. En helt underbar målad
tapet finns i salskammaren. Redovisar mer när vi tittat på allt lite grundligare.

12 Dec Var ensam i huset. Man kan känna atmosfären. Det är ett vänligt hus
som vill en väl. Kollade på den målade tapeten i salskammaren. Den är både
originell o vacker. De gamla Gästgivarna måste ha älskat färg o mönster. De
ville att huset skulle vara vackert och inbjudande för gästerna.

Nu tar vi jul. Hoppas ni alla får en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt år.
Tänk att detta gamla hus som vi sett som ett förfallet ruckel rymmer så många
intressanta detaljer och historier. Så många människor som har anknytning på
olika vis. Huset är åter en trevlig mötesplats som det varit sen 1606.

En liten julgran från torget på Capri.
Jag som fotat o skrivit är Karin Lagander

