
9. September 2014 Fristad 

 

Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, 

salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med 

kuskrummet. Kuskrummet visar sig också vara en intressant pärla. Även hela 

gårdsplanen ska friläggas från gräs och jord. 

 



 

Vi fick fin reklam för Öppet hus på Fristad gamla gästgiveri på 

Wikbolandsmarken 12juli i Östra Husby. Det finns en separat rapport om 

Östgötadagarna 6-7 september. Vi hade över 500 besökare. Så vi är mer än 

nöjda. Det är så roligt att så många kommer och är intresserade, tittar, 

berättar, fikar och umgås. Vi önskar alla välkomna åter. 

 Brigitte gjorde reklam för Zarah Leander museet i 

Häradshammar och vi tycker att det är en perfekt del av en rundtur på 

Vikbolandet ihop med Gästgiveriet. 

 



 

10 September träffades Agneta, Carl Fredrik, Anders, Gunnar och Karin. 

Diskussion om  färger och foder 

Gunnar har hittat gångjärn och lås till skåpet i salen. 

 

Vi bestämmer att foder och dörrar ska var i rödbrun ton målad med tempera. 

Den rödbruna färgen finns på flera ställen i husets lager.  

 Väggarna  i salen lagas i och pappspänns där 

så behövs. Anders grund och stänkmålar. Gunnar gör skåpet klart. Vi ska ev 

göra hyllor till höger i skåpet och bygga in rören till övervåningen. Golvet ska 

såpskuras vartefter. Martin Backgården ska dra el. Salen ska användas till 

många olika saker så det gäller att tänka efter var kontakterna ska sitta. Salen 

är det rum som är lättast att värma upp. Strömbrytare i skåpet.  



Vi kanske måste kontakta arkivarie från länsmuséet Johan Roos om de äldsta 

lagningslagren i Gästrummet.  

 

Carl Fredrik informerade om alla turer kring finanserna. Vi får ju pengar från 

Länsstyrelsen, Kustlandet och Kungen. Allt måste redovisas perfekt. Då är det 

bra att ha en fd bankdirektör som ordförande. 14 September Anders och 

Gunnar har nu pappspänt klart och nu är det dags att måla stänkmålningen. 

Det görs med limfärg. Patentfärg i botten. Mönjefärg i bården. Limfärg på 

muren. Shelllack på taket och väggarna. Acronallim för att inte färgen ska 

släppa. 

 



 

 

Anders stänker. Ser lätt ut men det gäller att ha en teknik så det blir ”lagom”. 

Även att det ser ut som originalstänktapeten. Vitt, rött och svart på ljusrosa och 

grå botten. 



Björkkvast som stänkare. 

 

 Dörren grundmålad och 

färdigmålad. 

 

 



 

Kakelugnen ihop med stänkmålningen blev ännu vackrare. Fredrik Jonsson 

gjorde ett fantastiskt jobb med kakelugnen Den är alltså nedplockad och 

uppmurad igen. 



 

Inuti skåpet kan man se ”vaxdukstapeten” som antagligen sattes upp 1843 när 

taket pappspändes.  

 

Bården kvar att måla upptill och golvfoder nertill. Men först måste elen dras. 



24 september Gunnar, Karin, Björn, murarbröderna Urban och Bosse. Nu är det 

dags att sätta igång med kuskrummet. 

 

Det bestäms att huset ska lyftas och de nedersta timmerstockarna som är 

mycket dåliga ska bytas ut. Även under fönstret på framsidan är det ruttet. 

Gunnar lagar innertaket . Skorstenen som är avtagen på vinden ska åter muras 

upp så att det går att använda en vedspis. 

 

 Björn och Gunnar inspekterar. 

 



 

Murarbröderna  Urban och Bosse börjar bygga ställning. 

 

Vi hittar järnspisen som antagligen funnits i Kuskrummet. 

 

Den är lite skamfilad men går nog att laga upp. En Näfverkvarn nr 7. 

 



 

 

Så här såg det ut 1958. Redan då var skorstenen på kuskrummet borta. 

 

”Back” där Björn bor nu. Vita huset rivet för att landsvägen skulle breddas. 



27 september Arbetet med kuskrummet fortsätter. Björn rensar runt huset. 

 

  

Träd lutar mot huset och rötter nästlar sig in på gårdsplanen. 

  
Friläggningen av gårdsplanen påbörjas. Under jordlagret finns en vacker 

stenläggning. 

 



Gunnar lagar det som är ruttet i taket i kuskrummet. 

 

Spisplatsen ska murarbröderna Urban och Bo laga upp.  

I den lilla förstugan finns flera lager av målning och tapeter. 

 

I stora huset har det gjorts fuktmätning. Det visade sig att i Gästrummet var 

golvfukten 14-15 procent, Salsgolvet höll 19  procent. Förstugan 17-18 procent. 

Rolf Larsson Husbyggarna tycker att dessa procenttal inte är något problem. 

Helt normalt. 



Salen ska användas till sammanträdesrum, studiecirklar, utställningar, 

bildvisning m.m. Därför gäller det att lösa elen så det går att använda så 

flexibelt som möjligt. Till hjälp har vi som vanligt  Martin Backgården som 

elektriker. CF har hämtat hem lampor från ”Ljus i hem” som är bussiga och 

lånar ut på prov. 

 

Vi täcker in fönstret för att få lite kvällsatmosfär. Eldar i kakelugnen och provar 

spotlighten på lite olika ställen 

 

 



Tyckande är Gunnar ,Karin, Gunilla och Martin förstås. Vi lägger ner det där 

med spotlights. Det bländar. Vi får hitta andra flexibla lösningar. 

 

Nu fortsätter arbetet. Vi är inne i en intensiv period. Mycket ska vara klart 

innan årsskiftet. 

I oktober ska kuskrummet lyftas och ruttna delar bytas. Skorstenen ska muras 

upp igen. Gästrumstapeten ska lagas och återskapas. I Salen ska det sista med 

målningen göras.   Elen ska på plats. M.m. 

Jag som fotat och skrivit är Karin Lagander. 

Här nedan kommer några bilder från Kuskbostaden som finns vid Hemgården i 

Norrköping 

 


