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Theodor Peter Nikolai Friestad. Fotograf: Ukjent. Dalane Folkemuseum
f. 7/12 1876 d. 3/2 1950. Foreldre Anne Margrethe Hansen og Peder Johan Friestad.
Han ble ansatt som springgutt ved Egersunds Fayancefabriks Co. i 1891. Fra ca. 1895 til 1899 gikk
han i malerlære hos T. N. Lund i Kristiania og tok kveldsundervisning ved Den Kongelige Tegneskole i
årene 1895 - 1896 og en kort periode høsten 1897. (etter 1911 kjent som Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole) Friestad ble ansatt ved E. F i 1907 som «vegg og takmaler». Etter en tid begynte
han å arbeide i pakkeriet og fra 1914 omtales han som en av fabrikkens funksjonærer.
I 1912 ble den kjente studiokeramikeren Andreas Schneider engasjert som formgiver ved Egersunds
Fayancefabrik. Med sin enkle, stiliserte blomsterdekor fornyet han fabrikkens proﬁl og bidrog til dens
suksess i de følgende årene. Friestad ble sterkt påvirket av Schneider og utviklet raskt sine egne
karakteristiske mønstre og dekorer, mange av dem inspirert av norsk og utenlandsk 1700-talls
fajanse. De malte dekorene hans ﬁkk stor oppmerksomhet og utgjorde et viktig del av A/S Egersunds
Fayancefabriks Co.s dekorer i 1920 årene. Theodor Friestad er også kjent for sine mange modeller i
chamotteleire som det ﬁnnes et rikt utvalg av. I dette materialet utspilte han en rik fantasiverden
med mennesker og dyr. Til fajansefabrikkens 100 årsjubileum i 1947 laget han en serie relieﬀer som
tar for seg fabrikken og dens produksjon.1) Friestad ble i 1947 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.
Norsk kunstnerleksikon bd. 1. Oslo 1982
1)

Kielland, Thor B.: Fajansefabrikkens produkter og den kunstnere, i Lorentzen, Olaf (red.): A/S
Egersunds Fayancefabriks Co. 1847 - 1947. Stavanger 1947.
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