
1. FRISTAD  2013 
Ett nytt år nya utmaningar. Nu är det dags att göra ett användbart kök på 

Fristad gamla Gästgiveri. Rummet till vänster som vi kallat drängrummet 

kommer att göras om till kök. Spår, lagningar vid murstocken efter en 

betydligt större spis gör det inte otroligt att det kan ha fungerat som kök 

tidigare.  

 
2 Jan Onsdag Var det dags för första träffen för året. Carl Fredrik 

Tersmeden, Gunnar Peterson, Anders Ek o jag Karin Lagander. 

Gunnar har i mellandagarna tvättat hela taket med 

tapetnedtagningsmedel blandat med tapetlim o vatten.  Ett mycket 

smutsigt arbete. Taket består av endast 9 plankor den bredaste är 42 cm. 

Helt fantastiska bräder. 

 

 



Gunnar o Anders har under dagen  kokat lim och  strukit skarvarna. 

Skarvarna ska pappersklistras. 

 Det är så mycket boss o skräp 

som isolering ovanför så därför måste skarvarna pappersklistras, annars 

kommer skräp ständigt att ramla ner. 

 Här  börjar Anders 

klistra. Remsorna ska sedan Flossas(rivas i kanterna). De kommer inte att 

synas när taket målas. Gunnar fortsätter med jobbet i veckan. 

 

 



I hörnet har det varit ett större hörnskåp än det nuvarande. 

 
Måtten är Front 94 cm Vänster o höger gavel  28,5cm Djup 85 cm. 

Till vänster om spisen är listen ilagad. Till höger inte. Fasad stav i 

nederkant av listen. Listen till vänster om spisen är snedskuren vilket 

tyder på att listen även gått runt den gamla murstocken, som var större 

än nuvarande. 

 Till vänster om murstocken.

Listen till höger om murstocken. 



Vi diskuterade att återskapa delar av bjälkmålningarna som vi hittat 

under taket på en separat bräda. Färger troliga är rödbrunt o gult + ev 

fler. 

 
Vi fikade o diskuterade dragning av el. Det är Backgården som ska göra 

den. Det gäller att så lite sladd som möjligt syns. Ljuspunkt i taket. 

Eluttag till Kyl,frys ,spis fläkt. Även tänka på dragningen till nästa rum. 

Elen kommer in vid hörnskåpet. 

Gunnar börjar med pärlspånten så fort den anländer. Elen dras under 

golvsockeln. 

Carl Fredrik o jag kollade på övervåningen i vindsutrymmet där 

murstocken går upp. Där finns många frågetecken. 

 Det är murat på flera ställen. Murstocken 

kanske läcker o måste lagas. Svårt att få en uppfattning om vad 

utrymmet använts till. Skafferi ,kallt el varmt? Dörr  (igensatt) in till 

rummet innanför finns. Ett mycket långsmalt utrymme. 



Fristad Gamla Gästgiveri bjuder alltid på spännande överraskningar o nya 

frågor. 

Robert Kronqvist håller på o studerar gamla kartor över Fristad by. Han 

har även läst många hundra sidor domböcker från 1600, 1700talet. 

Speciellt intresserad är han av de gamla gästgivarna där de förekommer. 

 

Nu i Januari fortsätter vi med arbetet att skapa ett användbart kök o 

forskar vidare.. 

 

Fotat  o dokumenterat Karin Lagander 

 

 


