
11. Fristad Nov 2013 

 

11 Nov Arbetet med kakelugnen fortskrider. Fredrik Jonsson bygger upp 

kakelugnen igen. Det går åt värmeljus för att torka bort fukten medan bruket 

brinner. 

 I taket finns spår av 

en gammal rörspis. Ett svårtydbart spår intill väggen. En liten halvcirkel. 

 



Passagen: Stina Hermansson fortsätter att kredera väven skrapa o laga. 

 

 

Här syns lite av Kärleksschablonen . Den lagas över med sparade bitar. 

 



Krederingsfärg kokas. 

 

 

Tidigare har det pappspänts ”Skrubben”( Passagen) det gamla formatet på 

Papp har gällt. 45x 65 cm. 

 

Vi sparar en bit av väggen för att vissa målningen i original. 



12 Nov 

 

 Muren till höger om kakelugnen  i salen Har 

också intressanta målningar. Grå marmorering. Även en intressant blå målning 

finns. 

 



 

Tapetlagren över muren: 

1. Kritig medaljongtapet 

2.Tidning 1954 ”Salka Valka” Film har premiär. 

   

3. En såkallad gröttapet  ca1940tal                          4.ca 1930tal 

5. Tidning 1934  28 April 



 

.       

6. Tapet från Norrköping tapetfabrik. 

13 Nov  Olle Johansson( PlåtOlle) fixar fönsterbleck till alla fönster. 

 

För att kunna sätta dit blecken fick Gunnar Peterson  plocka ut alla fönster och 

sätta dit dem igen. 

 

 



 Agneta Skarp skrapar luckor o målar. 

 Carl Fredrik redogör vid fikat om hur Projekt 

Fristad Gästgiveri fortskrider. CF har skickat in ansökan om pengar till 

Länsstyrelsen och redovisat de olika kostnaderna. Ev får vi pengar från 

Kustlandet Lieder. Det är mycket byråkrati o olika instanser. CF är tålmodig och 

svarar på deras motfrågor. Viktigt att vi engagerar skolan o skapar samarbete 

med Vikbolandsföretagare. 

 



15 Nov Kakelugnen i Gästrummet monteras ner. 

19 Nov  Anders Ek o Karin Lagander tittar på spåren  som syns när kakelugnen 

är nedplockad. 

 

Mörk grön, vitt skikt, ljusare grön, Grå ljus, mörk gråblå limfärg. 

 

                                                        Rökgången. 



 Köksluckorna är nu målade. 

 Anders spacklar o lagar de trasiga delarna i i 

dörrfodren i passagen. 

22 Nov Dörren provmålad.   



 

Taket i Gästrummet är tapetserat med två lager under takpappen. 

 Den undre tapeten fanns även i det forna 

skafferiet. Vi ska försöka spara ett parti taktapet. 

  



24 Nov Glögg fest 

 

Den tradionella glöggfesten gick av stapeln i mild november sol. 

I entrén stod kassören Maud och tog emot . Det fanns möjligheter att köpa 

lotter och Tåbykaffe. 

 

 



I stora rummet serverades kaffe o glögg.  Trevligt småprat o Mingel. 

 

 Tre nya Tåby o Kuddbybor hälsades lite extra välkomna. 

 

Gunilla Dahlgren har flyttat till Kuddby. Hon är mest känd för sina böcker om 

det Lilla Fruntimret. Hon håller nu föredrag för fullt. Hon nås på 

info@lillafruntimret.se  

 

 

mailto:info@lillafruntimret.se


De andra nyinflyttade är Lars o Anci Tersmeden. Anki har skött facebook ifrån 

Skåne o Kvarnvik tills nu. De syntes i vimlet. 

 

Anki redan på hugget med att dokumentera glöggfesten på facebook. 

Sen fick flera av oss som jobbat med Fristad Gästgiveri en påse med 

Vikbolandsprodukter som tack. 

 

 

 



 

 

Gästbokskrivning ett måste. Ca 40 st var närvarande. 

 

 

 



 

 

AnnCharlotte Hertz o Anders Ek passade på att diskutera Gästrummet. 

25 Nov Gunnar o Agneta tar ner fågelboet som finns i skorstenen i gästrummet. 

Takpappen tas ner i Gästrummet. Även gångjärnen på köksluckorna är nu 

ditsatta. Fodren i Passagen målade i en röd nyans . Denna färg har vi funnit på 

ett flertal ställen på Gästgiveriet. Gästgivarna gillade ju färg. 

 Här syns även originalmålningen kontra 

den återskapade. 



27Nov Boris och CF tar bort nubb i taket. Robban och Karin  städar o kollar 

tapetlager. 

 Även Robban fick en påse Vikbolandsprodukter. 

 

 



28 Nov AnneCharlotte Hertz, Janne, Anders, Carl Fredrik o Karin. Diskussion o 

möte om hur vi går vidare. Vi tittade på alla nya fynd av tapeter  o lager. Fristad 

Gästgiveri är nu ifatt Hälsingegårdarna som världsarv. Det finns otroliga 

målningar. Troligtvis ska vi återskapa den understa 1700talsmålningen. 

 

Målade Festonger nertill. 

Men över den målningen finns grön Linoljefärg, Ca 1810-20 kanske. Bården i 

orange hör nog till den gröna färgen.. 

 

 



Upptill  på den målade tapeten finns en mycket vackert målad blomsterbård. 

 

Målningen är gjord på lumpapp med limfärg. Speglarna eller ”fyllningar” en m 

mellan de gula strecken. Nu är frågan när dörren i väggen togs upp. Denna 

målning finns inte på den vad vi kan se. Under finns ev tunt papper målat med 

linoljefärg och allra underst en grå färg. 

Janne fotar o AnnCharlotte stöttar. 

 

Jag som fotat o dokumenterat är Karin Lagander. 


