År 1876 den 15 december har undertecknad Kronolänsman tillika med Nämndemännen Erik Hansson i Gnedby och
A.W. Bergwall i Söfverstad, besätt och värderat nedanskrifne åbyggnad å den i Tåby socken och Björkekinds härad
och Östergötlands län belägna, Inspektoren C.W. Appelqvist tillhöriga egendomen Fristad Nr 3 Westergård. Hvarå
försäkring enligt Reglementet för Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet af den 4 Oktober 1870
begäres, sedan den uti samma Verk under Brandförsäkringsbref Nr 18074 af den 26 maj 1841 vid ordningsnumren 5
och 8 hvar för sig försäkrade, men år 1846 till en enda sammanförd åbyggnad blifit innevarande år nedrifven och
återuppbyggd; Och hafva förättningsmännen vid denna wärdering hvilken egaren begärt och sielf bevistat, funnit
ifrågavarande åbyggnader i deras nuvarande skick af nedanskrifna beskaffenhet.
Egendomen som är härnedan beskrifves uti ofvan åberopade Brandförsäkrings brefvet No 18074, är belägen på 200
fots afstånd från en större så kallad brunn och dervid en befintlig källa, båda med ständig wattentillgång och består
brandredskapen på stället af 1 handspruta, 2 stegar, 2 brandhakar, 2 swabbar och 2 ämbare, allt i fullgott skick,
hvarförutan egaren af denna egendom har till del uti en hela Fristad by gemensamst tillhörig större slangspruta.
Åbyggnad som till försäkring anmäles:
En byggand af timmer, uppskiftad mellan klostolpar, 80 fot lång, 32 fot bred, 13,5 fot hög från stenfoten till
takbandet, warande 18 fots längd af...? ändan iklädd bräder, uppförd under innevarande års sommar på stenfot af
0,5 till 1,5 fots höjd och inredd till stall med delkammare och rum för 5 hästar, Fähus med 2ne fodergångar och bås
för fäkreatur samt wagnshus som innefattar den med bräder inklädda delen af denna byggnad, äfven som
Foderskulle med brädbotten öfver hela Byggnaden, alltsammans under ett tak af bräder, halm på ...? warande
byggnaden belägen på 150 fots afstånd i söder från mangårdsbyggnad No 1.
Stenfoten uppskattas till

40

Stommen med hörn - och ankar-jern samt skrufankare

900

Yttertaket af halm med 14 par takstolar och handbjelkar

570

Öfre och undre bjelklagen med sina remstycken och bärverk under midten

225

Skullvirke af bräder öfver hela huset, jemte spik och arbetslön

150

Trappa till foderskullen, jemte selkammarens inklädnad af bräder

25

Golfven i stall och fähus af 2 tums plank

90

Fotpallar i stallspiltorna af 3 tums planka

54

Spiltbackarna i stallet af bräder och båsbackarna i fähuset af timmer med häckar
och krubbor samt stolpar

100

Golfsyllning i bås och i wagnshuset af sten

150

2 st. klädda portar, 6,2 fot höga, 5,8 fot breda med lås och beslag

18

2 st.

20

dito 6,2 fot höga, 6,8 fot breda med

dito

1 st enkel klädd dörr, 6,2 fot hög och 4 fot bred med beslag

10

4 st. klädda portar 7,3 fot höga, 8 fot breda med beslag och lås

30

2 st. dubbla oklädda luckor 3,5 fot höga, 5,8 fot breda med beslag

15

2 st. enkla

dito

3,5 fot höga, 4 fot breda med beslag

8

7 st. fönsterlufter 3 fot höga, 2,5 fot breda med karmar, foder, bågar, glas och beslag

65

1 st. mindre fönsterluft med bågar, glas och beslag

5

Beklädnad af 1½ tums bräder på knut och skiftesstolpar, med skrufvar och bleck

75

sålunda hela husets wärde i dess nu befintliga skick

2.550.00

Tillkomna åbyggnader, hvarå försäkring nu sökes:
No 9 Intill södra gafveln af förestående No 5 & 8 är under sistlidne sommar uppförd en byggnad med 3ne egna
wäggar af timmer på 1 fot hög stenfot, 20 fot lång, 12 fot bred, 8,5 fot hög på framsidans jemnvägg, under bakåt
lutande dubbla tak af bräder med mellanliggandes halmfyllning, samt deröfver tegel på läkt, inredd till svinhus af 4
mindre bräder afskiftade till en ... gång utefter främre långsidan.
Stenfotens wärde beräknas till

15

stommen

150

Yttre och inre brädtaken jemte tegeltaket och 4 st takbjelkar

73

2.550

Golfvet af 2 tums plank med balsterstockar, jemte inre inredningen af bräder
med 4 st. mindre dörrar och beslag

50

2 ne mindre fönsterlufter med yttre foder, bågar, glas och beslag

8

1 st. enkel dörr 7 fot hög, 3,5 fot bred med beslag

4

Sålunda hela husets wärde i nu befintligt skick

320

10. Intill östra långsidan af den äldre brandförsäkringsbrefvet under No 6 och 7 beskrifna byggnader är under
sommaren år 1873 öfver tröskverkshjulet uppfördt ett körhus af resvirke med 3ne egna väggar af bräder
underbundet halmtak, 26 fot i fyrkant och 6,5 fot högt på jemnvägg, rödfärgat å 1,5 fot hög stenfot.
Stenfotens wärde upptages till

15

Stommen

130

Yttre taket af halm med 5 par takstolar och raster

45

1 dubbel oklädd port 5,5 fot hög, 7,5 fot bred med beslag

7

2 st. enkla mindre luckor med beslag

3

Sålunda hela husets wärde i dess nuvarande skick

200

11. Uti sydöstra hörnet af trädgården, 120 fot från mangårdsbyggnaden No1 och 30 fot från norra gafveln af här
förut beskrifven No 5 & 8, är under sist förslutna sommar af resvirke med bräder på låg stenfot uppfört ett
hemlighus 6 fot i fyrkant och 7 fot högt på jemnvägg, målat med grön slamfärg under dubbelt brädtak med
betäckning af asfaltspapp, samt invändigt beklätt med tapeter, hvilket dess nuvarande skick uppskattas i wärde till
en summa af
50
summa

3.120

Slutligen anmärkes att ingen slags eldfarlig inrättning finnes inom eller på närmare än 200 fots afstånd från denna
byggnadstomt, hvilken är belägen mera än 100 fot från närmaste grannes tomt, äfvensom att all åbyggnad vid
denna egendom nu är till försäkring anmäld.
Wärdet af den till försäkring nu angifna åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess
befintliga skick, på grund af sistförslutna fem årens priskuranter och markgångstaxor på byggnader, dagsverken och
arbetslöner, samt ...afseende jemnväl å de ... högt uppdrivna priser å byggnadseffekter i denna .... till
Tretusenetthundratjugo kronor, det vi ansvara wara än för lågt än för högt åsatt, hvilket försäkras af

Kronolänsman

Erik Hansson

A.W. Bergwall

Anmärkning har icke förekommit, och synes alltså de sökta wärdeöfverflyttningen och förhöjningen kunna medgifvas
sålunda ny och tillbyggnader vid en under No 18074 och 24701 försäkrad egendom

Hus utan farlig inrättning:
Enligt 2dra mom. e 5 klassen
No 5 & 8 eldfarligt tak

Kr. 2550.00

No 9 dito sam. bygdt med No 5 & 8

300.00

No 10 dito

200.00

No 11 dito

50.00
Tillsammans Kr 3100.00 å 5 kr p.m. 15:50

Afgå erlagda afgifter

Årligen 15:50 för 24 år

....

för No 5,8 i Förs. No 18074 = No 739 :- å 1 3/8 7= 10:7.8 för 12 år 83:42 .......
Årligen 10:26 för 24 år
Det tillgodoförda värdet afskrifves med

kr: 1108.50

då förs. No 18074 blifver gällande för

939

Stockholm den 1 februari 1877

