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Fristad 

 
2 April  I Gästrummet är det trossbotten med luftcirkulation. Relativt 

ny. Trossbotten får vara intakt som den är. Ingen fukt och bra 

cirkulation. Vi tror att golvet gjordes 1934. 

 

På högra bilden ser man den nedre mörka randen på spegeltapeten. 

Anger den troliga höjden på golvlisten. 



I väggarna på Fristad finns hur många spår som helst. I gästrummet är 

det nu av intresse hur spegeltapeten har sett ut. 

 

 

Nu spekulerar vi om det kan vara Pehr Hörberg som har målat den 

vackra tapeten. Han målade i Tåby kyrka samtidigt och någonstans 

skulle han ju bo. Varför inte på Fristad Gästgiveri. 



Fortsatt kontroll av färglager på spismuren i salen. 

 

Finns spår av tapetlager under murbruket. 

 

 

 

Spismuren igenmurad igen. 



Till höger om spismuren mot 

dörren. Stänktapeten går in bakom. En gråmålad bit som är svår att 

förklara. Kan ha stått ett skåp? 

 

 



3 April  Gunnar har nu börjat jobba med golvet i Gästrummet. 

Plankorna kommer från Drögestad i Dagsberg. Ett enormt pill att få 

allt jämt och fint. 

 

PÅ besök den 3:e April var  Sven Karlsson Östra Stenby snickeri. Det 

är han som tillverkat alla fönster som är bytta på Fristad. Fönstren 

tillverkades efter orignalfönstret  i salen.  Ett utmärkt arbete. 

 



Stänktapeten i salen är i relativt gott skick. Med olika spår. Nu 

funderar vi på vad som stått i hörnet eftersom det är en smutsrand i 

hörnet. Olika lagningar förekommer. Målningen måste ha varit i bruk 

under lång tid. Vi ser spår av det breda dörrfodret mot gästrummet. 

8 

8April Golvet i Gästrummet är nu klart. Blev riktigt bra. 

 

 Bården upptill som hör till den gröna 

empire målningen. Orange med rosor i vitt o gult. 



 I dörren som fanns övertapetserad i 

väggen tänkte vi göra ett tittskåp .Vi har tänkt visa de olika 

tapetlagren. 

10 April Länstidningen : Lars T Jacobsson var på besök och gjorde 

interjuv med Karin(jag) . Jag har nämligen blivit tilldelad 

Östergötlands Kulturarvspris. Tänk att ett intresse för gamla tapeter 

kan ge ett sådant fint pris. Stort tack och till hela mitt team som är 

klart delaktiga i priset. 

 



 Samma dag fick vi besök av Affe Gustafsson Kolmårdsel. Han jobbar 

med utbyggnad av sol och vindenergi i Kolmården och Vikbolandet. 

www.kolmardsvind.se  

 

I salen finns olika nivåer på mittbandslisten. 

 

 tredje tapeten ca 1860-70tal kanske äldre. 

http://www.kolmardsvind.se/


11 April  Stormöte. Närvarande Carl Fredrik, Karin, Robert, Ann 

Charlotte , Janne, Agneta, Gunnar och Anders. 

 

Diskussioner om vad vi ska fortsätta jobba med och hur. 

Salen antagligen 1839 års kök. Vi grundar många av våra beslut på 

Brandförsäkringen som gjordes då. Bakugnen var troligtvis vänd åt 

salshållet då. Det fanns plats för en gruva för glöden. Ett ord som 

Gunnar o Anders använder då o då är SIMS= avdelning , hylla. I 

spissammanhang är det ex hyllan över spihärden(kanten). Samtidigt 

hade man kvar spisen i storstugan. Avtrycket över dörren har 

antagligen varit en hylla. 

 Enligt brandförsäkringen fanns det 4 

kontor (väggfasta skåp) på nedervåningen. Troligtvis och efter spåren 

att döma så har det varit ett väggfast skåp till höger i salen mot 



storstugan. Det ska vi försöka återskapa. Ev har det varit stänkmålat. 

Upptill ska det vara samma taklist som i resten av rummet.  

Stänktapeten är målad på gammal lumppapp och har haft lång 

användningstid. Makulerad och limmad på väggen. Inget målat 

under. Golvet har varit genomgående med förstugans. Det var kanske 

därför man tog ner plankväggen och satte upp den igen. Man har 

sågat direkt i stänkmålningen för dörröppningen. Nu är frågan hur 

mycket vi ska ha synligt av den gamla stänkmålningen. Det ska 

provrengöras med torrsvamp(ren latex ,kokad med luft , blir som 

suddgummi) och sämskskinn. Vi gör rent först sen tar vi beslut. 

 Brädleverantör kollas upp till skåpet. 

Färgtrappor på dörrarna bör göras. Insidan på salsdörren, 

gästrumsdörren och visningsdörren. Anders fixar skalpeller. 

Diskussion om texten i taket ska synas 

 

Vi som brukar guidar tycker att texten ska synas. Byggnads o 

målningskunniga inte. Men den har patenterats för att hålla. 

Visningsdörren sågas av nertill. Taklisten produktiv ihop med den 

gustavianska tapeten 

 



 

Dörrfodren var antagligen ca 16 cm breda och trolig datering ca 1747. 

Liknande dem i passagen. 

 

Golvlisten blir samma höjd o profil som finns kvar i passagen. Fönster 

foder samma som storstugan (1839) 

El dras av Backgården. 

 Dokumentation av tapeterna på övervåningen. Karin, Robban och 

Agneta. 



15 April Boris slipar golvet i salen. Gunnar tar vid på eftermiddagen. 

Golvet är i rätt så dåligt skick, så det går åt en massa slipning. Blir fint 

till slut. 

 

Nytt staket uppsatt av Björn o Pär-Åke Nilsson. Blev bra. 

Bröstningen under vaxdukstapeten är målad i minst 4 lager. 

 1. Vit tjock(2lager) 

2. Mellangrå 3. Mörkgrå  4. Vit(grå) 



Robban, Karin, Agneta o Anders . 

Tapetprovstagning på övervåningen. Rummet mot Kuddby döps till 

Kuddby och det mot Tåby till Tåby. Köket får heta Köket eller Å. Tåby 

rummet rappat under yttre tapeten svårt att ta ut prov. Det är många 

lager även på övervåningen. 

Gunnar fortsätter att fixa till golvet i salen som nu börjar bli riktigt 

fint. Lagning med sågspån o lim där stenar har gjort en massa 

märken. 

 Skiktning av övervåningens tapeter pågår. 

 

 

Jag som fotat och dokumenterat är Karin Lagander. 

 



 


