
10. Oktober Fristad 

 
I början av Oktober började vi på allvar att restaurera Kuskrummet både in o 

utvändigt.  Gunnar har här börjat bryta bort panel. Huset är i relativt gott skick, 

men en del stockar måste byta ut och lagas. PEO och Gunnar gör huvuddelen 

av jobbet med att lyfta och laga. 

 

 



 

Att lyfta ett hus fordrar noggrannhet och kunskap. 

  

De understa stockarna behövde bytas. 

 

 

 



 

 

Även stockarna under fönstren är dåliga. 

Henrik Peterson levererar stockar. 

 



  

Kuskrummet har dubbelgolv. Golvet är i ganska bra skick. Spår av flera 

tapetlager. 

 



 Tapeten som 

finns i salen troligtvis sent 1800tal återfinns i Kuskrummet. Här verkar den vara 

nr 2.  Under tapetlagren är väggarna putsade. 

 

Murarbröderna Bo o Urban fortsätter med att mura upp skorstenen. 

 



 

   

 På vinden står en gammal säng som vi tror är en kvarleva från gästgiveriets 

dagar. Den ska in i gästkammaren när den möbleras. 

 

 

 

 

 

 



3OKT Arbetet med  att lyfta o laga fortsätter. Gunnar och PEO gör et fantastiskt 

jobb. Vädret är gynnsamt . Ovanligt mild höst. 

 

 

  

 Även insidan behöver lagas. Murarbröderna ska 

revetera och laga väggarna. 



 

Vid huset hittades en liten hästsko och 

sömmar. 

 Skorstenen på plats. 

2 OKT Årsmöte Tåby viltvårdsområdesförening 14 delägare 

7OKT Besök av SPF Hässelby 46 st 

11OKT Besök av Aktiesparklubb från Söderköping 9 st 

13 OKT Vreta Klosters hembygdsförening 4st 

14OKT Besök av  SPF Sollentuna 49 st 

14 OKT Besök av Vestsvenska fonden 49st . 

20 OKT Styrelsemöte Tåby hembygdsförening 7st 



 Stockarna under fönstret bytta o lagade. Fönstret är 

på lagning. 

 Insidan reveterad. 

 Även spisen börjar ta form. 



   

13OKT fick vi besök av Vreta Klosters hembygdsförening som har flera hus i sin 

vård. Just nu är det ett hus som ägts av borgmästare Drabbitz hus ca 1830 som 

ska restaureras.  

 

21 OKT 

  

 All Panel på framsidan borttagen. Framsidan ska ha synliga gamla stockar, men 

panelen på gaveln och baksidan ska lagas och vara kvar. Golv o väggar i den lilla 

förstugan lagas. Boris drar ut alla spikar i taket på kuskrummet. 



 

Plåthuv tillverkad av PlåtOlle från Östra Husby på plats. 

 

 Även 

Anders gör en insats med motorsågen. 



 

Det arbetas även i gästkammaren.  Många spikar ska dras ur väggarna. 

Trälagning behövs innan  ny papp spänns. 

   

Mycket är trasigt, men det som går att spara sparas. Det är Anders Ek som är 

ansvarig för restaureringen av tapeten. 

 

 



27OKT 

Rolf Larsson Bygg är på besök för att 

diskutera hur vi ska går vidare med stenläggningen. Den är fin men ojämn. Flera 

stenar behövs och några, som lyfts av trädrötter måste läggas om. 

 Under projektet Fristad 

gamla gästgiveri  har  det inte bara varit arbete. Det har fikats, skrattats och 

diskuterats en massa. Många människor har besökt Fristad.  Det har även varit 

lärorikt. 

 

 



Lite av det material som visats på gästgiveriet.

 

 Nu fortsätter arbetet med kuskrummet och 

gästkammaren. Det sista på salen ska målas. Elen ska dras. Stenläggningen ska 

göras i ordning.  

Jag som fotat och dokumenterat är Karin Lagander 


