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Nu har vi satt igång igen med massor med energi. Det är köket som ska bli klart 

och Passagen som ska restaureras. 

Till hjälp med väven i Passagen har vi Stina Hermansson som jobbar åt Anders 

Ek. Hon lagar väven. Syr ihop skarvar, lagar hål, rengör och spänner upp. Även 

krederar lagningarna. Hon är utbildad på Dakapo i Mariestad. Och jobbat som 

lärling hos Anders ett år och hos lite andra målare. 

  

Schablonen kan vara målad mellan ca 1802(vi hittade dokument med årtal på) 

o ca 1830. 

 



 

 

 

Det gäller att vara noggrann o försiktig. Målningen är väldigt spröd. 

 



 

På Fristad finns det i alla rum många lager i väggarna. Även i Passagen. 

 

Under den målning som vi ska bevara finns en rosa stänkmålning med svart 

streck och under den en rosa täckande med grön rand. Väv nertill o papp 

upptill. Även spår av kärleksschablonen som vi hittat i förstugan finns. Underst 

plankor upptill 40 cm. 

Här ser vi lagningen av skarven o lite av 

kärleksschablonen. 



30 Okt  Var Torbjörn Stenman , jobbar åt Anders Ek ,på Fristad. Han lagade 

stockarna i Passagen med kalkbruk. 

 

Vi ska även spara lite av målning i ”skrubben” Passagen som är målad på papp. 

 



 

Fler spår finns. Det har funnits en turkos schablon(handmålad) tapet. Verkar 

vara målade gröna blad o spår av gula blommor. Tyvärr bara fragment kvar. 

 

 



 

Taket i skrubben(Passagen) innan vi började riva. Helt fantastisk blandning av 

färger o mönster. De undre tapeterna brukar kallas gröttapeter och finns i olika 

varianter. 

 

De två äldsta tapeterna vi hittat. Den högra ca 1880 från Norrköpings 

tapetfabrik. Vi hittade en brun variant som satt på en tidning daterad 1871 i 

Förstugan. 



 

Finns även många olika slags bårder. 

 



 

Den 31 Okt var det dags för spöken att inta Fristad. Claes Weinar berättade 

spökhistorier för 17 små barn från Tåbyskolan.  De fick sitta på golvet på kuddar 

och filtar. Det var lite lagom läskigt o kul. Inga vuxna fick  vara närvarande, så 

det finns inga foton att visa. Föräldrar fick istället fika o umgås i köket under 

Carl Fredriks värdskap. Dock fastnade häxan på bild strax innan hon rusade in 

till barnen och skrek: ”Vad har ni gjort med min katt som brukar åka på min 

kvast?” 

 



Jag som fotat o dokumenterat är Karin Lagander. 

 


