
Spisen i köket i Fristad 

 
Spisen är målad i turkos färg hård som glas. Det är många lager färg 

 

Färgtrappa 

 



Färgflagor från spisen. Upptill biten till höger ser man en bit av 

tapeten som är en träimitation. Satt på listen. 

 

Till höger på spisen är det fler färglager även grått och stänk verkar 

förekomma. 

  



 Borttagande av järnspisen 

Skorstenen var helt täppt av Kajbon 

 

Till slut var skorstenspipan helt ren. 

Rensning och kontroll av alla lager tegel 

 

 



 Massor med diskussioner. Olika höjder? 

Troligtvis har spisen I Fristad haft många olika stadier. Koll av andra 

spisar på Vikbolandet. 

 ex denna spis finns på 

Västergården i Gnedby Kuddby. Det finns även litteratur  om spisar 

b.l.a Av Ruth Wallensteen Jäger. 

Många krafter hjälper till att skrapa                         PO(Olle) 

 Boris från Bulgarien  



Den tidigaste spisen hittade vi när vi tog bort det gamla plankgolvet i 

köket. Under fanns tegelstensrester från det gamla spisfundamentet. 

 åt höger finns en spishäll

och rakt fram. Det har troligtvis 

funnits en vägg till höger. 

 

 

 

 



I hemliga rummet finns rester av trädbeklädnaden som en gång 

funnits på spisens nederkant 

  

denna markerar troligtvis en höjd. 

Del av spisen finns i hemliga rummet. 

 

 



Till slut  var det dags för murarna Bo och Urban Johansson från 

Söderköping. De har tidigare murat om skorstenarna. 

 De tycker vi måste sätta någon 

slags huv på skorstenarna . Annars regnar det in. Även ett nät mot 

kajorna behövs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nu är det putsning kvar. Murbruket är svårtorkat. Så här såg det ut 

fredagen den 15/10 2010. När allt är torrt ska det bestämmas färg. 

 



 

Gunnar klär in listen 

 

Bröderna Johansson fixar till spjället Nov 2010 

Så nu är det bara att elda 

 

 



Första brasan tänds 

 

 

Äntligen åter lite värme på Fristad Gästgiveri. 

 

Dessa sista bilder har Per Olov Tärnström tagit för övrigt är det 

Jag Karin Lagander som fotat och dokumenterat spisen.  


