
12. December 2014 Fristad  

 
Nu är det December månad. Vintern börjar närma sig. CF och Boris tycker det 

är dags att plocka in trädgårdsmöblerna. Vi har ett hårt slutspurtsarbete kvar. 

 

Gunnar har börjat grundmåla lagningarna som är gjorda på uthuset och 

kuskrummet. 

 



  

PEO lagar trasiga trädetaljer i Kuskrummet. 

                             

Anders fortsätter med pappersmakuleringen. En av många trogna besökare är 

Björn Nilsson Värna prästgård. Han är genuint husintresserad. Han brukar 

komma och titta o lära. 

 

 

 

 



 Anders har till hjälp konservator 

Kerstin Wetterström. För att bli konservator fordras 3 + 2 års utbildning. 

Utbildningen är i Göteborg. Man specialiserar sig på ett område som kan vara 

måleri, papper, foto, textil eller kulturhistorisk arkeologi. 

                      

Anders o Kerstin fikar framför den nu målade spisen i gästkammaren. Även 

spisen i kuskrummet är färdigmålad. Spisarna är målade med en blandning av 

kalk och surmjölk. 

 

Alla fragment som hittats ska nu tillbaka på rätt plats ovanpå 

makuleringspappen. Pappen är riven i ark som det gjordes på 1700talet. 



30 December Nu närmar sig året sitt slut.  Kerstin limmar dit de sista 

fragmenten. 

 

 

Anders har nu börjat måla. Han börjar med att bättra på där det gjorts 

lagningar och det är stora ojämnheter. Anders har även ritat upp mönstret som 

ska var på pappen. Nu är det spännande hur det ska bli. 

 

 

 



 

Fikadags som vanligt. Pannbiff och skumtomtar dagens meny. Under fikat 

diskuterar vi CF, Gunnar, PEO, Kerstin, Anders och jag Karin  färgsättningen på 

dörren till gästkammaren, fodren runt fönster och golvlist. 

 Gunnar spikar dit fodren. 

Färgtrappan på dörren består av. 1.brun ocker 2. blå järnoxid (dalablå) 3. Matt 

gul  4. grön (zinkgrönt) 5. Klargult  6.ljus grå 7. Två gröna nyanser(den nu 

synliga). Vi tror att under spegeltapetens tid är det den blå järnoxiden som var 

dörrens färg.  Golvlisten blir i en gråton. Fönsterbågarna blir gråblåa.  

 Under en tid fanns även en mittbandslist. Spikhålsspår finns. 



 

 

Snart börjar Anders att måla girlanger och bårder. Det är bra att vi har så 

mycket av den gamla tapeten bevarad. 

 

PEO tillverkar en ny dörr till kuskrummet. CF inspekterar. Agneta Skarp har 

målat väggarna i kuskrummet i en mild gul färg. Taket är också färdigmålat. 

 



 

 

Elen fixas av Martin Backgården och Marcus Andersson. De har satt dit 

retrokontakter och fått ledningar att smälta in i den gamla miljön. 

Lägg märke till den gamla fina golvlisten i kuskrummet. 

 

 

 

 



 

Nu är ännu ett fantastiskt år till ända. Året har fyllts med många aktiviteter. 

Restaureringen är nu inne på sluttampen. Det kommer att finnas rätt mycket 

att göra även nästa år.  

Flera roliga saker är under planering. Snart ska vi ha ett öppet hus för att visa 

kuskrum och gästkammare. Även salen är nu nästan klar. 

Jag skull vilja ge alla mina kamrater som varit inblandade på Fristad gamla 

gästgiveri och alla besökare jag träffat under de här åren som projektet hållit på 

en ros. Jag har lärt mig hur mycket som helst om gamla hus och deras tapeter + 

en massa annat. Framförallt har jag fått nya vänner. 

STORT TACK och GOTT NYTT ÅR! 

 

Jag som skrivit, fotat och dokumenterat är Karin Lagander 

Även CF har fotat 

 


