
 

Noteringar Fristad Nov 2010 

 

Nu är det väggarna i köket(storstugan) som gäller. Sista rätningen av 

väggarna. Se till att det absolut inte finns utskjutande spikar eller för 

stora ojämnheter. 

12Nov  CarlFredrik, Anders, Per Olov(PEO), Karin är dagens gäng. 

  Väggarna mot vägen kulpar lite för mycket. 

 Detta kan senare skada väven. Detta 

åtgärdas med brädor nertill som skruvas fast. Brädan högre än 

kommande list. Det byggs ut så att väven kan hänga rakt ner.  Även 

väggstocken som skjuter ut med vassa kanter, kläs in med flera lager 

papp. Hörnet är i dåligt skick . Kläs först in med papp.  

här ser man även brädorna nertill. Hörnet täta med 

husmossa. Najning tvärs mellan spikar innan trekantsslå. 



 

Även ett mycket trevligt besök Av Östergötlands läns 

hemslöjdsförening denna fredag. www.Hemslojdeniostergotland. 

Kerstin Eriksson Hårdslöjdskonsulent och Ammi Frisk butikschef i 

Linköping. Vi diskuterade framtiden och ev samarbete. Vad som 

behövs för att dra turister. De tre Kåna är viktiga. Kaffe, Kissa, Köpa. 

Vi  vill satsa på kvalitet från början. Jag (Karin) har tittat på 

Östgötastolen. Det visar sig att hemslöjden nu har en utställning med 

Ramon Pärsson som tillverkar Östgötastolen. 

 

Björk svartmålad sits efter originalstol. Svart 4800 kr/stol. Original 

från Boxholm  5 500kr. Vi har fått 5000kr av Carl Hermelin Söverstad 

gård. Kanske vi kan använda pengarna till en stol. Göran Bäckman 

snickare Linköping gör även pallar, furubänkar med snedställda ben. 

Det finns även smide , ljusstakar, knopplister m.m på hemslöjden. 

 

Vi diskuterade även textiler. Hur gardinerna bör se ut. Har tittat på 

sent 1700tal tidigt 1800tal. Då var hissgardinen populär. 

http://www.hemslojdeniostergotland/


 

 

Olika idéer. Hemslöjden har uppsydda. Högra bilden är från Östra 

Husby ” Violas Romantiska saker o Ting”. Där finns många vackra 

saker som passar i gamla miljöer. Flera fina gardinuppsättningar. 

Mittenbilden är tagen från cafe Ro. Där man kan fika o äta i fin miljö. 

 

Även Östgötadrällen finns. Rutig med mycket färg.  Ser lite olika ut 

beroende från vilken gård den kommer ifrån. 



 

 

Bilder från Östra Husby Violas romantiska saker o ting 

 

15 nov 2010 dagens gäng Anders, Gunnar, PEO, Marie B, Karin. 

Marie har jobbat med fönstren. Satt i glas, kittat, oljat. Gunnar och 

Marie sätter in fönstren i Drängrummet(blivande köket). Mycket kallt 

o dragigt jobb. 

  glaset är mestadels 

från de gamla fönstren som satt i förut. Ramarna är gjorda av Östra 

Stenby snickeri. 

   



 

Robert Kinander Tåby, Skänninge har tagit tagit fram Fristadsprofilen 

efter fönsterkarmen i rummet rakt fram som är det äldsta original 

som vi hittat. 

   

Anders hugger o skrär hörnlisten. Marie o Karin är behjälpliga. 

 

Så här Blev plankan till slut. 

 den kläs in med papp  

Hörnet är klart för vävspänning. PEO fortsätter jobba med lagning av 

väggarna. Carl Fredrik servar med kaffe. Jobbar med ansökningarna 

till Eu o Länsstryrelsen.  Alla papper och byråkrati ger honom nya 



 

gråa hår. Han är även Gästgiveriets stora råttfångare. Uppgifterna 

skiljer. 

16 Nov 2010 

Jag Karin är ensam i Gästgiveriet. Njuter av lugnet och begrundar hur 

det kan ha sett ut, hur vi ska gå vidare med färger , gardiner och 

möbler. Bara roliga funderingar. 

 

Tittar på schablonen och lagren under. Schablonen är ca 79cm hög 

 

Lagren som jag tolkat dem. 

Timmervägg,  ev papp underst. kanske vit målad först med svarta 

penseldrag. Övermålad med rosa, två blågrå färger på papper.  



 

papp i kanten mot fönster, sen 

väven . Fin linneväv. Schablonen i gult o grönt målad på väven. 

 

 I hörnet målad på papper. Till höger om hörnet ett rutmönster 

               



 

Rutmönstret 45cm högt ca 33cm brett är målat både på papper o 

väv. Lite grå färg förekommer under. Antingen hör rutmönstret till 

schablonen eller målat efter. Linjerna är ca 5mm. Rutorna 

förekommer även till höger om fönstret mot vägen. Allt sen 

övermålat med limfärg i flera lager. Grått o vitt. 

Nästa lager är diverse lagningar. Tidning daterad 1874. 

 

 text nertill 12 maj Fiskeby Fabriks Aktiebolag. 

På tidningen förekommer gråmålning med svartvit stänkmålning. 

Fragment av en blå rombtapet.(som jag även hittat på Drögestad) 

 Sen kommer de olika tapetlagren. 



 

 

 

Även lagning med juteväv under tapetlagren. Över schablonen.  

 



 

På den här 

bilden ser 

man lagren 

på 

gavelväggen 

mot Fristad. 

 

17Nov 2010 

Östnytt på 

besök med 

Magnus 

Höijer i 

spetsen. Även fotograf Sven Erik. Fristad låg vackert inbäddat i 

rimfrost. Carl Fredrik guidade om Gästgiveriets historia. Anders 

berättade om målningsarbetet. Underarbete och schablonmålning. 

Karin berättade lite om tapeter. Gunnar om snickeridetaljer o huset. 

 

Programmet kommer att sändas någon gång i slutet november. När 

de åkt diskuterade vi lite inredningsdetaljer. Arbetet med väggväven 

fortsätter. Marianne syr ihop de längsgående sömmarna spikrakt. 



 

 Anders kollar om det funnits marmorering längre 

uppåt väggarna. Så här är det tänkt att det ska se ut. 

schablon, mittbandsmålning, 

marmorering nertill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 Nov 2010  Karin Anders PEO och Carl Fredrik. 

Anders o PEO fortsätter med väggarna. Nu börjar de spänna upp 

väven. Väldigt noga att det inte blir veck och att den hänger spikrakt. 

Lod används. 

 

Många moment innan allt är rakt och godkänt av målarmästare Ek. 

Fönstren får extra tätning och pappspänning runt. Innan väven 

spänds.       

  När all väv är 

uppsatt ska den krideras. Anders berättade om Krideringslimmet. Det 

är på kokt harpäls o krita (kan ha fått en del om bakfoten)  Liknar då 

en seg färskost. Den läggs i sprit för att inte mögla. Sen kokas den. 

Väven målas med denna soppa. Väven blir då vit och slät. Får 

återkomma när jag vet lite mer. Efter kriteringen är det målning o 

schabloner som gäller som gäller. 

 



 

Jag gjorde en undersökning av listen i hemliga rummet. Taket är täckt 

med papp som ser svartbrungrå ut med lite marmoreningsmönster. 

Men när man tvättar på ytan är det nog mest smuts. Pappen är 

målad i en ljus nyans flera gånger. Kommer fram när man tvättar 

ytan. Svårt att avgöra om det finns målad marmorering. 

 

Baksidan av takpappen går ner över listen.  Pappen har fått ett 

avtryck av den underliggande målade blomsterbårsdekorationen 

 

Dekorationen är målad på tunn ljusbrun papp. Roströd(terrakotta) 

färg som grundfärg. Ljust gröna slingor. Blommor(Lotusblomma) i 

vitgrått även gula blommor förekommer. Även aquamarina stänk 

förekommer.Även grått.Under papperet med blommönstret finns 

den gröna schablonmålningen. Alltså ännu ett bevis på att den är 

målad på listen. 



 

 

Mönstret är grönt med mörkt blåa inslag . Antagligen är det fernissat 

så ytan har blivit blankare. Vid scanning blir färgen lite fel. 

 Har 

försökt rätta till färgen så den liknar originalet så mycket som möjligt. 

Här ser man att ytan varit fernissad. Ytan som schablonen är målad 

på är ljust brungul. Under upptill på listen ser man att den varit målad 

med tunt vitt. Väggdelen målad med 2 färger mörkbrunt o kanske en 

svart nyans. 

Under pappersdelen finns minst två färglager. Vit färg med gul 

baksida. Gul med grå baksida. Nästa är festongmålningen. 



 

. 

På listen under schablon, blommor o vit färg finns en fantastisk 

målning.Till vänster mot spismuren syns den tydigt. En målad 

festong. En slags draperings målning som liknar en gardinuppsättning 

med tofsar. Den är en målad polycrom limfärgsmålning med 

skuggning på trä.(Anders) Även på papper rakt fram i  hemliga 

rummet.   

  



 

Listen i hemliga rummet mot spisen med festongen

 

Hemliga rummet 

 

Agda Klaras Andersson ”Mariehov 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


