År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i
Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat
nedanstående åbyggnad å egendomen Fristad Westergården, belägen i Tåby socken, Björkekinds härad och
Östergötlands län. 1 ½ mil från Norrköping och 3/4 mil från Söderköping, samt tillhörig Inspektoren C.Q. Appelqvist i
Fristad, hvarå enligt Kongl. Majst. nådiga reglemente för allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet af
den 4 oktober 1870, försäkring begäres sedan de uti nämnde werk förut under brandförsäkringsbrefvet No. 18074.
den 26 maj 1841 wid ordningsnumren 1,2,3 och 4 försäkrade åbyggnader blifvit under åren 1870 och 1872 dels
tillbyggda och dels helt och hållet nybyggda samt av en ny byggnad jemnväl tillkommit, och hafva förättningsmännen
wid denna wärdering, hvilken egaren begärt och äfven sjelf bevistat, funnit ifrågawarande åbyggnader uti dess nu
befintliga skick, af följande beskaffenhet.
Egendomen som är närmare beskrifven uti ofvan åberopade brandföräkring brefvet No. 18074, ligger med
mangården twåhundra fot från en större brunn samt ladugården tjugo fot från källa, båda med ständig tillgång på
watten; Och består brandredskapen på stället af en handspruta, 2 stegar, 2 brandhakar, 2 swabbar och 2 ämbare,
allt i fullgodt skick, hvarjemte egaren af denna egendom har del ute av en större slangspruta.
No.1. Åbyggnad som till brandförsäkring anmäles:
Byggning af furutimmer, 36 fot lång, 29 fot bred samt efter år 1871 undergången större reparation och påbyggnad,
11 fot 8 tum hög på jemnvägg å 1 ½ fot hög stenfot, med sten....?
C.W. Appelqvist i Fristad

Sidan 2
uti en större tillbyggd förstuguqvist är nu reverterad och inredd till förstuga, fyra rum på nedre och twå rum jemte
förstuga på öfra botten samt åtta stycken större och mindre kontor, under långt framskjutande tak af tegel på
dubbla bräder.
Stenfoten wärderas till

60

Stommen med revetering ut och invändigt

1500

Yttre taket som har långt utspringande takfot med tillbehör

430

Bjelklaget

40

Golfven i alla rummen och förstugorna med underlag

151

Taken i dito af bräder

151

Fot och taklister

37

Tapeter i alla rummen med spända tak

75

En trappa af plank till öfra wåningen med barrier

35

8 st. wäggfasta kontor med låsar och tillbehör

24

9 fönsterlufter med glas i kitt, 3 fot 7 tum höga, 3 fot 5 tum breda, med
underbleck, foder, oljemålning och beslag, jemte innanfönster

135

5 st. lufter halffönster med glas i kitt, 1 fot höga, 3 fot 5 tum breda,
med oljemålning och beslag

20

1 luft frontespisfönster i bågform och 3ne afdelningar med glas i kitt,
oljemålade och beslag

25

4 lufter fönster i 1/4 dels cirkelform, med glas i kitt, oljemålning och beslag

20

1 luft förstugudörrar, den....?, 6 fot 8 tum hög, 4 fot 1 tum bred, med
mindre fönsterrutor, oljemålning lås och beslag

25

6 lufter enkla spegeldörrar, 6 fot höga, 2 fot 10 tum breda, med
oljemålning, låsar och tillbehör

84

4 st. glaserade kakelugnar med luckor och allt tillbehör

120

1 st. rörspisel af tegel, oljemålad med luckor och tillbehör

25
Transport

2982

Sidan 3
1 st. köksspisel med bakugn, samt 4 st. kakelugnsnischer och murstock,
jemte plåtklädd skorsten

300

Förstuguqvisten på trädpelare, med oljemålning och under warande
förstugutrappa

125
Sålunda hela husets wärde -

3407

No.2. Den vid detta nummer förut försäkrade byggnaden år 1871 blifvit nedrifven och en ny i stället samma år
uppförd af furutimmer på 20 fots afstånd nordvest från No.1. 44 fot lång, 19 fot bred, 9 fot 9 tum hög på jemnvägg å
twå fot hög stenfot, innehållande förstuga och 2ne boningsrum med wind deröfver, rödfärgad under tak af tegel på
dubbla bräder.
Stenfoten wärderas till

75

Stommen med 4 st. hörn, 4 st. ankar och 2 st. skruf-jern

254

Yttre taket som har långt framgående takfot med tillbehör

251

Bjelklaget

42

Golfven i båda rummen och förstugan med underlag

80

Golfvet på vinden

20

Takpaneler i båda rummen af bräder

55

Fot och taklister

10

Tapeter i båda rummen, med undervarande karduspapper, och spända tak

20

Trappa till winden af plank

20

7 fönsterlufter med glas i kitt, 4 fot 7 tum höga, 3 fot 6 tum breda, med
innanfönster, foder, oljemålning och beslag

126

2 fönsterlufter med glas i kitt, 3 fot 1 tum höga, 3 fot 6 tum breda, med
foder, oljemålning och beslag

24

1 luft dubbel förstugudörr, 6 fot 6 tum hög, 4 fot 1 tum bred, med
oljemålning, foder och beslag

20

2 lufter enkla spegeldörrar, 5 fot 10 tum höga, 2 fot 10 tum breda med foder
Transport

997

3407

Sidan 4
målning och beslag

30

2ne skifteswäggar på vinden af bräder, jemte 2ne kontor

25

1 st. kammarspisel med jernhak, 1 st. köksspisel med dito och bakugn
af tegel, jemte murstock och skorsten

225

Beklänad å alla husets knutar af 1 ½ tums plank

12

Trappa utanför byggnaden af huggen sten med öfverplan

25

Rödfärgning å huset

6

No.3 och 4. I stället för de wid dessa nummer förut antecknade byggnader, som år 1872 blifvit nedrifna, har samma
år uppförts af timmer på 1 till 2 ½ fot hög stenfot och 22 fot nordvest från No 1. en byggnad 46 fot 6 tum lång, 20 fot
6 tum bred, 10 fot 3 tum hög på jemnvägg, under tak af tegel på dubbla bräder, innehållande 3ne visthusbodar med
spannmålsvind deröfver, samt af tegelhvälft källare i 2ne afdelningar under hela byggnadens längd.
Stenfoten med gråstens grundmurad källare

275

Källaren under byggnaden, med revetering

350

Botten i källaren af gråsten

25

Stommen af hunt?, jemte 4 st. hörn och 4 st. ankar-jern samt 10 st jernringar
i källarhvalfven

279.50

Yttre taket, som har långa takutspring, med tillbehör

275

Bjelklagen, samt remstycken och bärstolar

50

Trappa till winden af plank

7

Golfven å spannmålswinden och i bodarna af plank

200

Inredet å winden med lårrum

36

2ne lufter fönster med glas i kitt, 3 fot 6 tum höga, 3 fot 3 tum breda, med
foder, målning och beslag

24

3ne dito med dito, 3 fot 8 tum höga, 3 fot 3 tum breda med dito

39
Transport

1560.50

4727

Sidan 5
3ne lufter beklädda dörrar, 6 fot höga, 3 fot 3 tum breda, med låser och tillbehör

27

2ne lufter klädda källardörrar, 5 fot 4 tum höga, 3 fot 5 tum breda, med lås och beslag 16
1 luft enkel källardörr, 5 fot 4 tum hög, 3 fot 5 tum bred med beslag

5

Stentrappa ned till källaren af 4 st. huggna och 3 st ohuggna trappsteg

15

3ne st. trappor utanför bodarna, af huggen sten med öfverplanen

90

4 st. jernluckor med jernramar för källargluggarna

8

Plankbeklänad å alla husets knutar

12
Sålunda hela husets wärde -

1733.50

Tillkommer, hvarå försäkring sökes:
No.9 På 25 fots afstånd i söder från de sammanbyggda No 687 är år 1872 på en ny plats uppförd en fristående
byggnad af resvirke med inklädnad af bräder, 40 fot lång, 13 fot bred samt 9 fot 6 tum hög på fram och 6 fot på
baksidan, med... 2ne mellanväggar delad i 3ne afdelningar och begagnad till vedbodar, under åt ana sidan lutande
tak af tegel på bräder och på 1 ½ fot hög stenfot.
Stenfoten wärderas till

25

Stommen af resvirket

75

Yttre taket med tillbehör jemt brädinklädnaden af wäggarna

162

4 st. hörn och 4 st ankar-jern

8

3ne lufter enkla dörrar, 6 fot 3 tum höga, 3 fot 1 tum breda, med låser och beslag

12

Sålunda hela husets wärde -

282.50

Summa Riksmynt

6743

Slutligen anmärkes att någon sådan eldfarlig inrättning, som anförmälas uti reglementets 33 finns inom eller på mera
än twåhundra fots afstånd från denna byggnadstomt, som är belägen mer än etthundra fot från närmaste grannes
tomt, äfvensom att en åbyggnad härstädes nu är till försäkring anmäld.
Sidan 6
wärdet af den till försäkring nu angifvna åbyggnad är således nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu
befintliga skick, grund af medium af de sist förflutna fem årens priskuranter och markegångstaxor på

byggnadsämnen, dagsverken och arbetslöner, med ... afseende jemnväl å de under senare åren högt uppstegrande
priserna och byggnadseffekter, ansedt till Sextusen Sjuhundrafyrtiotre Riksdaler Riksmynt, det wi ansvara wara för
lågt än för högt satt, hvilket försäkras af

on.......lus?

Erik Hansson

Nils Petersson
Nämndemäm

J.E. Werngren
Byggmästare

Svensk fot
Den svenska enheten fot motsvarade 0,296 904 meter. Den delades i 12 tum (verktum), där varje tum således var
cirka 2,474 centimeter lång. Under 1800-talet introducerades decimaltum som var 1/10 fot och vars längd därmed
blev 2,969 centimeter. Det har funnits andra svenska fot, även indelade i 13 tum.
En längd på 2 fot (0,593808 meter) kallades aln

