
3. Mars 2014 Fristad 

 
I Mars har det hänt mycket  på Fristad gamla gästgiveri. 

5 Mars fortsatt golvläggning i salen. Är nu i stort sett klar. 

8 Mars Carl Fredrik, Karin Gunnar och Anders. Diskussioner om hur 

salen kan ha sett ut och hur den kan ha använts. Gunnars teori att 

den har varit kök stämmer nog. Murstocken har varit öppen mot 

förstugan och varit stänkmålad. 

 Till vänster om dörren som är finns 

spår av alla tapetlager. Den gulmålade pappen med bröstning finns 

till höger om dörren. 

 



 

15Mars Årsmöte i Tåby hembygdsförening. 

 

16 Mars Häradshammar har en nyinvigning av Zarah Leanders 

museum. Tåby hembygdsförening representeras av  Anki, Gunilla, 

Carl Fredrik ,Lennart och Kristina. De presenterade Fristad gamla 

gästgiveri och framtidstankar kring det och hur vi kan öka samverkan 

mellan företagen på Vikbolandet för att locka turister och andra 

besökare till landet mellan vikarna. Foto Okänd. 

 

17 Mars Årsmöte sockenallmänningen 

19 Mars Gunnar gör rent taket i salen 

 



20 Mars Karin och Carl Fredrik håller föredrag om Fristad gamla 

gästgiveri på hemgården i Norrköping. Det var  ÖLFA Östergötlands 

läns arkivföreningar som hade årsmöte. 

  

 

Om ni går in på deras hemsida hittar ni alla ”Gåramålningar” som de 

hittat. De tar fortfarande emot tips om fler. 

22 Mars Gunnar och Karin letar spår. Murstocken är nu lite nerriven. 

Kanske det varit en bakugn rakt fram och en liten eldstad till vänster. 

Gunnar rengör taklisten. 

 

 



Nu tror vi att vi har kunnat tyda texten i taket. 

 

   
GunnarJohansson och A Östergren målare 1843. 1843 kom papptaket 

alltså till. 

 I golvet fanns också en lapp som det står Johansson på. 

På timmerväggen  till vänster om kakelugnen finns en liten lapp 

klistrad mot storstugan. Svag text men Gunnar o jag har försökt tyda 

den till ”1834 JK Ekholm”. Ni som är släktforskare kanske har stött på 

något av de här namnen. Vore kul att få veta lite mer om dem. De var 

verksamma runt 1840 på Vikbolandet. 

 Den näst äldsta tapeten. Mellan 1850-70-talet. 

Rombmönster. 



Köket börjar nu bli färdigt. Agneta har sytt gardiner. 

 

Hörnskåpet har vi fått av Anci o Lars Tersmeden. Passar perfekt och 

gardinerna blev riktigt snygga.  

27 Mars Gunnar har målat taket och Anders har fixerat texten i taket 

så den inte ska flagna bort 

 

Stänkmålningen med bård 



29 Mars Gunnar, Carl Fredrik Anders och Karin 

Idag skulle spisen och dess utseende diskuteras. Vi började med 

färgen 

1.Ljusgrå  2. Mörkare ljusgrå, 3 

marmorerad grå med svart i( tapetskikt ca 1880) 5. Blå färg på en del 

av muren. 6. Grön 7. Vit. Även en gul puts finns en bit upp. 

Ca 1840 river man den gamla ugnen och har kvar den öppna spisen 

 

En ritning på ev utseende. 



 

Har tagit flera foton på hur det såg ut när framsidan var borta. 

Bilderna kan vara lite svåra att förstå. 

 Bakom spismuren 

    

 

En teori o ritning om utseendet. Eldstadsbotten ca 60cm från 

nuvarande golv. En s.k gruva ca 40cm djup som ugn. 



Nederdelen fanns 1839 om man får tro brandförsäkringen. 

 

Under putsen fanns det några tapetlager. Den guldiga o den giftiga. 

 Rombtapeten finns 

inte här. Grått papper med grönt o brunt under tapet. Gul puts under 

tapet och gråmålad under tapet. Lösningsmedelsfärg. 

 



  Gunnar kollar varför det 

rykte in lite på årsmötet. Men det var inga problem. Vi proveldade 

och det fungerade utmärkt. 

Taket målat. 

  

Vid dörrens överstycke ser man spår av en hylla. Så här kan det också 

ha sett ut. 

 Dörren mer till höger. Ett 

stort skåp (kontor kallad i brandförsäkringen) Ska ev återuppbyggas. 

 



 

Här den gustavianska vaxdukstapeten. Kanske uppsatt 1843? 

Rombtapeten över, sen den giftiga grön-gula. 

Vaxdukstapeten har en mycket vacker bård. 

 

Jag som fotat och dokumenterat är Karin Lagander 
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