
2. Fristad 2013 

Köket 

 

Mitten av januari och framåt. Elen är planerad av Carl -Fredrik, Agneta Skarp o 

Gunnar + lite fler tyckare. Martin Backgården och Fredrik Williams(aliasWille) 

sköter elektriciteten. De har även egna smarta lösningar. 

 Olle ”Plåtis” Johansson har tillverkat ett suveränt 

spisrör på gammalt vis. 

 

 



18 jan spisen ”Huskvarna Vapenfabrik” provkörs med gott resultat. 

 

Carl Fredrik o murarbroder Bosse står för eldningen. 

 

 

Det rök inte in någonstans. Kollades och sniffades överallt. PO tog fina bilder. 

Sotare Nässelblad har godkänt pipan på övervåningen. 

 



 

21 jan Backgården o Willy fortsätter med elen . CF o Jag Karin fikar ihop med 

elektrikerna o planerar. 

Önskat tillägg från Gunnar och Carl Fredrik angående lister 

 

” Taklisten på de två väggarna i nya köket som ej har fönster är tvådelad. 

Taklisten på fönsterväggarna saknar nedre delen. För att allt ska se lika ut har 

därför de två fönsterväggarnas taklister restaurerats genom att en rundad 

ribba har satts under den gamla svängda taklisten.” 

Fredrik Jonsson har varit och tittat på kakelugnen i rummet(salen) rakt fram. 

Den skall monteras ner och sen monteras upp igen. 

28jan Elen i princip klardragen i köket och in i gästkammaren. 

31 Jan Gunnar spikar panel. Nytillverkad golvlist. Tillverkas av 20tumsbräda 

som fasas av. Original bakom blivande köksdelen. Närvarande Gunnar, Lars 

Tersmeden, Karin o CF. 

 



20 jan  Panelen uppsatt.  Gunnar grundmålar . Panelväggen  där kyl o frys ska 

stå. Dörren på plats igen, yttre alkydfärg bortskrapad.Dörren Sandpapprad. 

 

  

Gunnar tar en välbehövlig fikapaus och njuter av hur fint köket verkar bli. 

 



   Hörnskåpet ska pappersklistrats och ska 

även det grundmålas. 

16 Feb  färgen bestäms 

 Anders har blandat grön 

Umbra o vit linoljefärg till pärlspånten. Ljus på väggen och något mörkare till 

karmar foder o listor. 



23 Agneta Skarp o PO Ternström penslade kvistlack på alla kvistar och 

spikhuvuden. Det blev rätt många duttar och 2 gånger dessutom. Gunnar o CF 

finns också på plats. Gunnar har spacklat med linoljekitt där så behövts.  

 

 Flera av bilderna har CF 

tagit med sin nya fina kamera. Väggarna och alla spacklingar slipas efter 

grundmålning. 

 

 

 



25 Feb CF o jag har ett städmöte. Vi börjar med att fika. 

 

Sen kom hunden Nicole på besök med grannen Marianne. Marianne berättade 

att det fanns många fruktträd på Fristad och att hon har en ritning över träden. 

Jag , Karin håller på och forskar på en gammal kista från Fyrby gård Tåby som 

Tåby hembygdsförening fått. På Fyrby fanns 75 fruktträd. Verkar ha varit ett 

handelsträdgårdsområde. Trädgårdsmästare Tulldahl hade grönsaksförsäljning 

på 50,60talet i ladan snett emot Gästgiveriet. 

 



Sen kom ”Plåt Olle”. Han har gjort en plåtlåda som vi ska ha brochyrer i utanför 

Gästgiveriet. 

  

Massor med skräp o damm har samlats under köksbygget. CF o jag röjde och 

flyttade på saker. Vi fick ihop en ansenlig mängd skräp . Skönt. Roligt om det är 

snyggt när det kommer besökare och lättare att jobba. Fredrik Jonsson behöver 

plats  till kakelugnsuppbyggnaden. Bra om dammet är borta när det ska 

slutmålas. 

 

 



27 Feb Agneta Skarp målar första målningen efter grundmålningen. Tog  9 

timmar. En målning kvar. Anders ska måla taket en gång till. 

 

Nu är Jan o  Februari slut. Har varit  effektiva  månader. Har hänt massor i det 

blivande köket. Det kommer att bli fint. Kom gärna o titta och kom med 

inredningsideer och vartefter kanske med inredningsgrejor. 

När Carl Fredrik höll ett föredrag ” Den fantastiska historien om kakelugnen” på 

Västra Husby hembygdförenings träff ,kom Inger Wikström med en bild som 

föreställer ”Herr Gustaf och fröken Agda Fristad Tåby”. Ingers mormor Ida och 

morfar Karl Andersson bodde i Fristad i ett hus som låg där nya vägen går vid 

Björns hus(Back). Det brann och man lyckades rädda en del bland annat detta 

foto, där man ser att det brunnit uppe i högra hörnet. De flyttade 1911. 

 



Glöm inte bokrean, finns en del intressanta böcker om gamla hus och annat 

matnyttigt. 

 

Nu fortsätter arbetet med att måla det sista i köket och sedan inreda med skåp 

och hyllor o kyl o frys. Golvet ska skuras. Det verkar vara i ganska gott skick. 

Ha nu en riktigt trevlig vår. Snart är det årsmöte 16 mars14.00 på Fristad 

gästgiveri. Då kan ni titta på köket och lyssna på intressant föredrag med Ulf 

Svensson ” Svenssons svindlande affärer”. Kolmårdens djurpark ligger ju på 

mark som ägdes av Tåbybönder en gång i tiden. 

Jag som skrivit o fotat(inte allt PEO och CF är också fotografer.) är Karin 

Lagander 

Carl Fredrik brukar korrekturläsa för att rätta ev missar och göra tillägg. 

Det tackar jag för. 

Glad Vår! 

Önskar jag och Tåby hembygdsförening. 

 


