
12.Fristad Dec 2013 del två 

Det hände så mycket i december så jag var tvungen att dela upp det i två 

rapporter. 

9 Dec Gunnar spikar upp taket med femtums nygjorda klippspik. Det har bågnat 

lite väl mycket på vissa ställen. Anders o Gunnar mäter och hur spisen kan ha 

sett ut. 

Ny ritning. 

 

Fredrik håller på med sluttampen av kakelugnen. 

 



 

10 dec Anders målar passagen. Ev ska vi sätta Plexiglas över så den gamla 

målningen inte nöts sönder. 

 

13 dec  Björn, Marianne o Johan Nilsson kollar läget på sitt gamla hus. Tror de 

var nöjda o förvånade av hur mycket historia som det ryms i det gamla 

Gästgiveriet. Anders, Carl Fredrik o Karin guidade. 

                                           

Anders fortsätter måla i passagen. 



Karin kollar färg o tapeter. Det är så många lager. Fantastiska tapeter och flera 

lager med färg. Målade pappersark. Målad väv. Svårt ibland att ha koll på alla 

lager. 

Nu är kakelugnen klar. Fredrik Jonsson har gjort ett riktigt proffsjobb. Den är nu 

inklädd i lakansväv för att hålla lite värme och att murbruket ska brinna så 

sakteliga. 

 

 

 



28 Dec Gunnar sätter in dörren mellan Gästrummet o salen 

 

Vi tror vi har hittat den ursprungliga dörren. Måtten stämmer. Breda foder. 

29 Dec Besök från Småland av Gunnel o Jan Johansson. De håller på och 

restaurerar en hembygdsstuga i Skillingaryd. Idén till gardinkrokarna  i 

storstugan kommer därifrån. Carl Fredrik höll i guidning o fika. 

 
Janne Karlsson smidde krokarna o Eva Karlsson  Kruskoppetorp sydde 

gardinerna av väven som blev över  efter vävspänningen. Bengtbostugan i 

Skillingaryds hembygdspark. Även vagnsmuseum finns det där. 

 



30dec Anders Gunnar Carl Fredrik o Karin. 

Underst i väggarna i Gästrummet finns fragment av en linneväv. Som är 

kriderad för att få slätare vägg. Linneväven är ett fragment av ursprunglig 

bröstningsmålning i mörktgrått o rosa. Tyvärr alldeles för nött för att kunna 

urskilja. Kanske en draperingsmålning? 

 

Även ett fragment av ett ornament har hittats ovanför dörren till gästrummet. 

 

Svårtydbart. Forskning pågår. Kanske någon kung  har sovit här på sin 

Eriksgata? 1790 tillträdde Gustav IV Adolf. Spännande. Målare Per Hörhberg? 

Han målade 1788 i Tåby kyrka. 



 

 ca 45x 65 bruksmått 40x60. Gamla formatet på 

papp. 

 

Första bilden från Gästrummet Fristad o  den andra från Hofgrens säteri 

Jonsberg. Som också är ett byggnadsvårdsprojekt här på Vikbolandet. Om ni 

inte varit där är det verkligen värt ett besök. De har också öppet på 

Östgötadagarna  och tar emot grupper även andra tider på året. Även 

musikevenemang anordnas där. 

På Fristad kommer nu spisen att muras upp i Gästrummet av murarbröderna 

Johansson. Golv ska bytas , tak ska tvättas. Även salen kommer vi att börja 

med. Kakelugnen är ju klar. 

Nu önskar jag alla mina läsare ett riktigt Gott Nytt år! 



Jag som skrivit o fotograferat är Karin Lagander. 


