Sidan 1
År 1859 den 17 Mars har undertecknad t.f. Kronolänsman med biträde af nämndemännen Jon Jonsson i Wallby och
Bengt Andersson i Blinnestad, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å egendomen Fristad Bredgården N:1
belägen i Tåby Socken, Björkekinds Härad och Östergöthlands Län, ¾ mil från söderköping och 1 ½ mil från
Norrköpings stad samt tillhörig Possesionaten ¤ Norrman, hvarå enligt Kongl. Majst. Nådiga Reglemente för
allmänna brandförsäkrings …et för byggnader å landet af den 5 Oktober 1850, försäkring begäres; och hafva
förrättningsmännen vid denna förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad af följande
beskaffenhet: Egendomen består af 1 mtl. Kronoskatte beneficie och ligger på 54 alnars afstånd från två större
vattendammar i hvilka alltid är tillgång till vatten. Den å stället befintliga brandredskap, 2 brandstegar, 2 svabbar och
2 bleckämbare, målade. En del af de i denna egendom befintliga åbyggnader äro förut i allmänna
brandförsäkringswerket för åbyggnader å landet försäkrade, Nr 17267 …. Idag enligt serskild syn instrument
besigtning å de samma blifwit werkställd.
Sidan 2
Åbyggnad brandförsäkring sökes för:
1. En byggnad av timmer under tak af tegel på brädbotten, belägen 18 alnar från N:1 enligt
värderingsinstrumentet Nr 17267 af den 20 april 1838, samt på 60 alnars afstånd från wattendamm, håller i
längd 24 ½ alnar, i bredd 15 ½ alnar och i höjd 6 alnar, på knut stenar och inredd till stall med 6 spilt och
wagnbod. Året då denna byggnad uppfördes kunde ej med noggrannhet uppgifvas dock trodde
nämndemännen sig veta att det skedt år 1847 eller 1848.
Till stommen åtgått 10 tolfter timmer å 24.:

240

Bjelklagen 2 tolfter timmer å 36 ..

72

Stommens uppsättning

250

Till bindstockar och reglar 7 stycken stockar å 2 ..

14

Taket 18 tolfter bräder å 6

108

2400 st. tegelpannor å 60 … 1000

120

Till golf i stall och wagnbod åtgått 12 tolfter plank å 10

120

Mellanwägg mellan stallet och wagboden åtgått 1 ½ tolft plank å 10

15

Innanrede i stallet

30

Spik och arbetslön till taket

75

9 tolfter läkter å 1

9
Transport

1053

Sidan 3
2 st dubbla dörrar, 3 alnar höga och 2 alnar breda å 8

16

1 par dito 3 ½ alnar höga och 4 alnar breda

20

1 st. dito 2 ¼ aln hög och 1 ¾ aln bred

6

2 st. fönster

3

Takrännor

8

Sålunda hela husets wärde

1106

2. En byggnad intill stallet å östra långsida af timmer med tre egna wäggar och en mellanvägg under tak af tegel
på halm, 16 alnar lång, 8 ½ alnar bred och 4 ¼ alnar hög, begagnas till wedbod och postlidern?
Till stommen åtgått 3 ½ tolfter timmer å 18

63

Stommens uppsättning

40

Till taket 2 tjog halm å 5

10

1120 tegelpannor å 40 af …

44.80

Läkten, spik och arbetslön

10

Twå par enkla portar 3 alnar höga och 3 ¾ alnar breda å 5

10

Sålunda hela husets wärde

177.80

3. Svinhus på södra sidan af N:2 af timmer under tak af tegel på halm, 11 alnar långt, 4 ¼ alnar bredt och 2 ½
alnar högt, indelt i fyra rum genom mellanväggen samt med serskilt dörr till hvartdera.
Detta hus ansågs böra i wärde uppskattas till

75
Transport

1358.80

Sidan 4
4. Fähusbyggnad, uppförd obekant år, i stället för den gamla wärderings instrumentet under n:12 upptagna af
timmer under bundet halmtak, inredd till fähus och wagnbod, 25 alnar lång, 12 alnar bred och 6 ½ alnar hög
på knutstenen.
Till stommen åtgått 6 tolfter timmer å 24

144

Stommens uppsättning

150

Till taket 7 tjog halm å 5

35

Reft , vidjor, spik och arbetslön

30

Till bjelklaget 1 ½ tolft timmer å 18

27

Golf i fähuset 1 ½ tolft gröfre brädor å 6

9

Två mellanwäggar af bräder och innanrede

10

Två par enkla portar med lås, hakar och 5 alnar breda å 8

16

Två st. luckor å 1

2

Sålunda hela husets wärde

423

5. Ett skjul äfven vandringshjulet till tröskverket, täckt med bräder uppskattades till

21

Summa Rmt K 1807
Slutligen anmärktes det alla här ofvan
Sidan 5
Tecknade byggnader äro rödfärgade, äfvenledes anmärkes det ej å denna tomtplan eller innan 100 alnars afstånd
från densamma finnas sådana eldfarliga hus och inrättningar som omförmäles i Kongl. Majst. Förnyade nådiga
reglemente för allmänna brandförsäkringswerket för byggnader å landet af den 5 Oktober 1850. Wärdet af den till
brandförsäkring man anmälda åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu
befintliga skick, på grund af medium utaf de sistförflutna fem årens priskuranter och markegångstaxor på
byggnadsämnen och arbetslöner i orten, anedt till Ett Tusen åtta hundra En Riksdaler åttio Öre Riksmynt, det vi
ansvara wara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af Fristad som ofvan
a….ien
Tilf. Kronolänsman
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Petter Andersson
Byggmästare

