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1.Januari 2014 

Fristad gamla Gästgiveri 

Ett nytt år har börjat på Fristad gamla Gästgiveri. Eftersom vi fått mer 

bidrag från Leader och även ett bidrag från Kungafonden har 

inkommit så kan vi fortsätta med restaureringen. Vi måste tacka Carl 

Fredrik Tersmeden för hans skicklighet i att söka anslag. Det är 

massor med arbete att skicka in ansökningar och även redovisa vad 

man använder pengarna till. 

 

Nu är det full fart. Massor som ska undersökas. Planering behövs så 

att allt flyter. Eftersom huset innehåller så många spår o lager är det 

många diskussioner som behövs. Vi är ett gäng som brukar träffas. 

Ibland kanske bara två, ibland flera. Ibland kanske är man ensam för 

att fundera. Carl fredrik Tersmeden är samordnare o fixare. Gunnar 

Peterson vår byggnad och snickerikunnige, och funderare. Anders Ek 

är vår målerimästare. Han kan det mesta om färg och lager. Robert 

Kronqvist  är vår historieforskare. Han har forskat på de gamla 

gästgivarna . Letat i gamla kartor, läst tusentals dokument. Gått 

igenom domböcker där gästgiveriet och dess invånare kan ha 
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nämnts. Jag Karin Lagander skiktar tapeter, fotar och dokumenterar. 

Ann  Charlotte Hertz är vår byggnadsvårdskunnige som vi frågar till 

råds. Även Janne Gustafsson fotograferar. PEO Tärnström är fixare. 

Agneta Skarp scenograf och kunnig inom en massa områden. Gunilla 

Tersmeden  fixar och sköter service. Vid behov kommer andra 

eldsjälar in i bilden. 

2 Januari Möte med Gunnar ,Anders, Carl Fredrik, MurarBosse, 

AnnCharlotte Hertz o Janne Gustafsson. Spisen diskuterade som ska 

muras upp. Åldersmässigt ska den ligga på sent 1700tal. Diskussionen 

gällde utformningen av spisen.  Björn Nilsson kom även på besök. 

 

 

Diskussionerna är en del av den roliga processen att komma fram till 

en lösning. Många starka viljor och åsikter och massor med kunskap 
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som ska samordnas. Alla spår i väggar tak och golv måste det tas 

hänsyn till. 

7 Januari brandinspektion med Brandmästare Bengt Nässelblad. 

Närvarande Madeleine Söderström, Robban , Gunnar, MurarBosse, 

Karin , Carl Fredrik och Anders. 

 

Det är många regler som ska följas när man ska mura upp en ny spis. 

Renoverar man en gammal så behöver man inte följa nutidens 

byggnormer. När man bygger ny från grunden så är det dagens regler 

som gäller. 
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Det måste alltså tas hänsyn till de  mått som gäller nu. Avstånd till 

trä, djup och höjd på eldhärd. 

Spisen bestäms att den ska var öppen. Spismodellen böra vara från 

mitten av 1700talet och fram mot 1830talet ca. Vi tror att det varit 

en avbalkning mot bägge sidor Hur bred den har varit och hur djup 

begränsas av tapetfragment som sitter på väggen. Överdelen bör 

vara svagt sluttande och den har övergått till en svag schism ca 5-9 

cm bred. Den ska följa spåren som finns på väggen. Från ovansidan 

har den nog varit veckad likt de veck som finns i golv och i tak. Alltså 

blir den inte liksidig utan får lite olika lutningar på gavlarna. 

Gjutjärnsspjäll , av stångmodell ,ev. MurarBosses egen konstruktion. 

 Schism=spiskrans, hyllan över eldstaden
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Gunnar har rengjort taket. Takbrädorna är nästan en ½ meter breda. 

Det finns spår av takbjälkar på dem. Gunnars slutsats: att det är 

originalplankorna från 1600talet som är nedflyttade. Antagligen när 

övervåningen byggdes 1730-40talet. 

 

Andra iakttagelser: Gamla taklisten är kvar mot köket. 

Spegelmålningen liknar den vid Hofgrens säteri som är daterad 1789. 

Det finns en mönsterbok där spegelmålningen finns med.
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Anders håller på o restaurerar väven i Passagen under januari. 

 

12 Januari Gunnar o Anders kollar spismått och täcker väggarna 

med plast. De har ritat upp riktlinjerna och konturerna till spisen som 

murarbröderna ska följa. 

25 Januari Blev lite akut snabbutryckning. Plockade ner allt 

utställningsmaterial från väggarna i salen. Golvet ska nu plockas bort. 

Tog ut tapetprover som jag lade i blöt när jag kom hem. Man skär ut 

ca ett A4prov ,blöter tidningspapper ,lägger provet mellan blöta 

tidningar ,in i en plastpåse. Sedan får det ligga över natten. I ett 

gammalt hus som Fristad är det olika spår uppe vid taket, på 

mitten(mittbandslist kan förekomma)och vid 

golvet(golvsockelhöjder). Det kan skilja på olika väggar. Det är ett 

rent detektivarbete. Har väggar flyttats? När kom elen? Vilka år kan 

olika tapeter satts upp? Vem satte upp dem? Några speciella 

händelser som skett? m.m 
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Nr 1. Medaljongtapet som kritar, finns med på Pia Karlssons barndop 

1957. 

  

tidigt 50tal ca 

Alltid svårt att bestämma tid för tapet. Den kan ha köpts på rea, tycke 

o smak var även förr olika. Men man får försöka räkna ut på ett 

ungefär när de satts upp.  Ofta är det ca 10årsperioder som gäller för 

en tapets livslängd. Tidningar kan vara till hjälp. 

                               

Nr2 s.k Gröttapet ca 1940tal              Nr 3 uppsatt på tidning märkt                             

                                                                 1934. Verkar även som elen      

                                                                 installerades samtidigt.  
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Tidningslager o papplager. 

    Nr 5      Gobelängtapet 

Norrköpings Tapetfabrik. Kom ca 1910 . Men sattes kanske upp på 

Fristad på 20talet. 

Nr 6   ca 1910 

Nr 7  ca början 1900 
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Nr 8  kanske ca 1890 

Nr 9 Märkt N.T 324. Norrköpings tapetfabrik. 

Kanske 1880. Mer forskning behövs. Deras sortiment finns 1880 finns 

i en s.k ”Provryttare” på  Norrköpings stadsmuseum lager. 

Nr 10  ca 1870 . På 1870talet 

verkar det som det tapetserade på många ställen på Fristad 
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Nr 11. Ca  1843 fick taket spännpapp. 

Mycket dålig kvalitet på den här tapeten som vi tror tapetserades 

då.(kanske senare) Den är mycket spröd och har bleknat. Ovanpå 

denna tapet finns dokument som lagning. I övriga huset(trapphuset) 

har de daterats till 1845. 

Nr 12.  

Denna tapet har vi döpt till vaxdukstapeten och är av Gustavianskt 

snitt. 1790-1843 mycket ca. Alltså en av de äldsta tapeterna i huset. 

Den är tryckt med blockteknik på lumppapper ca 38x48cm. Under- 

papp 60x60. Vissa partier kan vara handmålade. Spår av stödlinjer 

finns. En vacker bård tillhör. Nertill gråmålad ,troligtvis en gång i 

tiden marmorerad papp. Mittbandslist 7,5 cm. 

 vacker bård. 
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 Här kan man se lumppappen som är mot väggen 

under den papp som vaxdukstapeten är tryckt på. På kortväggen mot 

storstugan är det sista lagret. Ett litet fragment med otydlig text var 

det enda som fanns under. Försökt tyda den ev 1834 JK Ekholm? 

 

På motsatta väggen mot Gästrummet  finns fler lager. 

Under vaxdukstapeten finns en gulmålad papp  med svart 

mittbandslist och gråmålad bröstning. 
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Under den gulmålade pappen finns en mycket gammal stänkmålning. 

    

Till den fantastiska stänkmålningen finns en liten bårdranka upptill i 

svart o orange. Den finns även på plankväggen mot förstugan. 

I hörnet mot vägen finns 

lagningar på papp. 
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Nu jobbar vi vidare. Murarbröderna ska mura upp spisen i 

gästrummet. Golvet i salen rivas upp. Mer tapetforskning måste till. 

Nytt golv ska läggas. Dokumentation av allt arbete som lagts ner på 

Fristad Gästgiveri under snart fem år ska förfärdigas på något 

sätt.m.m. 

Jag vill lämna några boktips: Boken om Gåramålningar som har getts 

ut av ÖLFA. Gå gärna in på deras hemsida o titta på fler målningar. 

Även boken Glömda pärlor o gamla bekanta. En resa bland östgötska 

slott o herrgårdar. Eftersom Gunnar o Anders har varit med både på 

Gottenvik o Hofgren är boken extra intressant. Även Ollonö o 

Mautritzberg finns med. Bokhandeln i Söderköping tillhandahåller 

båda. Bokhandeln är Sveriges äldsta och det är en ny eldsjäl  Anders 

Karlin som driver den. Han var för ett år sen och höll föredrag om 

Norrköpings stadsmuseum på Arkiv o Historieföreningens årsmöte. 

Han är tjänstledig ett år för att satsa på bokhandeln . Vi önskar lycka 

till. 

Missa inte  alla årsmöten som dyker upp nu. På 

Tåbys blir ett spännande föredrag  om vad man 

kan hitta på Vikbolandsarkivet med Tore 

Folkesson. 

Jag som fotat o dokumenterat 

är Karin Lagander. Även CF 

har fotat. 
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