


HUS MED HISTORIA
Visst är det något speciellt med gamla hus? Det tycker i alla fall vi. Att med ord 

förklara vad som ger ett hus en ”gammaldags charm” är inte lätt. Men om vi säger 
att ett gammalt hus har en själ, så tror vi att många faktiskt förstår vad vi menar. 

 
När vi på Handkraft bygger hus så gör vi det på samma sätt som man gjorde förr i 
tiden – för hand. Vi är nämligen bergfast övertygade om att det är just hantverket 

som ger huset dess själ. 

Tanken att bygga nya hus enligt gamla förlagor har vi burit på i många år. Efter en 
lång och spännande jakt har vi funnit ett antal objekt som får våra timmermans-
hjärtan att bulta extra hårt. Husen som vi presenterar i den här katalogen har ett 
byggår som ligger minst 180 år tillbaka i tiden. De tillhör vårt kulturarv. De bär 

alla på en historia. 

Tidens tand lämnar avtryck som vi inte kan överföra till våra nyproducerade 
kopior. Men genom noggranna uppmätningar och studier för vi över en del av 

husens historia in i framtiden. De äldsta bevarade timmerhusen i Sverige är från 
1200-talet. Den byggnadstradition som vi ansluter oss till kan alltså med rätta 

kallas hållbart byggande. Skulle de hus vi bygger idag stå lika länge, kommer de 
pryda sin plats ända in på 2700-talet. Det är en svindlande tanke. 

Historien kring Handkrafts hus har just tagit sin början.
Vi hoppas att du vill vara en del av den.

Stefan Andersson & Jonas Fäldt



TIMMER - Ett naturligt val
När man byggde hus i äldre dagar hade man inget annat val än att använda sig av det som fanns i om-

givningen, det vill säga naturmaterial. Under de senaste 60 åren har en mängd nya byggnadsmaterial sett 
dagens ljus och idag är valmöjligheterna många. Efter flera decennier där olika varianter av mineralull och 

plastmaterial dominerat byggandet kan man nu se ett ökat intresse för att återigen arbeta med naturmaterial. 
Det är en utveckling som vi välkomnar. Något mer naturligt än ett timmerhus som vilar stadigt på en na-

turstensgrund, under ett tak av handslaget lertegel är svårt att tänka sig. En massiv trästomme har dessutom 
många fördelar. Tack vare dess värmelagrande och fuktutjämnande egenskaper skapas ett inomhusklimat 

som både är behagligt och hälsosamt att leva i. Vill man tilläggsisolera sitt hus brukar vi rekommendera våra 
kunder att lerklina insidan av timmerväggen. Lerklining har använts under hundratals år för att ge varma och 

dragtäta hus och samspelar utomordentligt väl med timrets egenskaper.

BYGGPROCESSEN - Från stock till stuga
När du bestämt att du vill ha ett hus från Handkraft börjar vi med att beställa timmer. Från någon av våra 

noga utvalda leverantörer får vi timmer av hög kvalitet levererat direkt till vår timringsplats. Timmer till hus 
ska ha vuxit långsamt så att det är tätt mellan årsringarna och ha hög andel kärnved. Därefter sätter vi igång 

med arbetet att timra stommen. De vackra linjerna, som skiljer en handtillverkad stomme från en maskin-
tillverkad, uppnås genom att varje stock bearbetas med handverktyg för exakt inpassning. Yxa och bandkniv 

är fortfarande våra viktigaste verktyg. När stommen är färdigtimrad märker vi upp den och monterar ned 
den för transport till din tomt. Arbetet med att sätta ihop huset och isolera mellan stockarna med lindrev går 

snabbt och smidigt, och det dröjer inte många dagar innan hela stommen är uppe   

HELHETEN - Summan av små och stora detaljer
För oss är ett hus mer än bara tekniska lösningar och funktionella material. Visst är det primära att få ett tak 

över huvudet och väggar till skydd mot vind och kyla. Men ett hus bör också vara en källa till livskvalitet, 
inspiration och visuell glädje. Grund, tak, golv, fönster och dörrar såväl som val av spik, profilering av foder, 
smidesbeslag och avslut på vindskivorna – allt detta har betydelse och bör ägnas en extra tanke. Trots allt är 
ju helheten ett resultat av både små och stora detaljer. Tyvärr är det här synsättet sällsynt i dagens byggande. 

Men den som en gång sett det sena eftermiddagsljuset framhäva spår av yxan i en handbilad timmervägg, 
eller upplevt skillnaden mellan ett modernt laminatgolv och ett handhyvlat massivt furugolv, förstår nog vår 

tankegång när vi hävdar att det gedigna och genomarbetade bör vara standard och inte tillval.



VÅRA HUS

ECHSTEDTSKA LUSTHUSET

anno 1764

VÄSTERLÖT

anno 1830

SÖRMLÄNDSK SJÖBOD

anno 1815

DALÄNGEN

anno 1773

KARLHOLM

anno 1728

BJÖRSÄTER

anno 1667



Echstedtska lusthuset
anno 1764

Paviljong, 15m²

Den här byggnaden blir ett ståndsmässigt tillägg till gårdsmiljön – 
oavsett om den ställs framför ett soldattorp eller en herrgård. Perfekt 

för dig som är i behov av ett extra utrymme för förråd, tvättstuga, 
bastu eller kanske som ett lusthus i trädgården. Varför inte låta nästa 

kräftskiva äga rum i paviljongen? Byggnaden, som kan fås
med brädtak, spåntak eller enkupigt tegel, klarar sig bra i ensam

majestät, men blir också en fin flygelbyggnad tillsammans med
en identisk tvilling.

Paviljonger har i flera århundraden både prytt våra trädgårdar och parker, och 
skapat ett andrum för nöje och rekreation. Den kvadratiska flygelbyggnaden med 
tälttak är ett typiskt karolinskt stildrag och finns på många större gods och gårdar 
uppförda under 1600- och 1700-talen. De präglas ofta, i både placering och utfö-

rande, av prydlig symmetri.

Den här förlagan finns i två identiska exemplar som flankerar varsin gavel på von 
Echstedtska gården i Värmland; det ena som lusthus och det andra som hemlig-
hus. Lusthuset nyttjades för umgänge, spel och förtäring. Hemlighuset har rykte 

om sig att vara ett av vårt lands vackraste –främst tack vare de fantastiska takmål-
ningarna i taklanterninen. De föreställer herr och fru Echstedt i samma sittande 
ställning som betraktaren förväntades befinna sig i. Även lusthuset har utsökta 

takmålningar men dessa är av mer trädgårdsbetonad karaktär.





Sörmländsk sjöbod
anno 1815

Parbod, 18m²

För dig som har en fastighet i anslutning till sjö eller hav, är den här 
lilla stugan en möjlighet att ytterligare öka lyckan. Saknar du sjötomt 

kan du glädjas åt att hustypen passar bra även långt från ljudet av 
motorbåtar. De tjärade dörrarna ger en härlig doft oavsett du inreder 

stugan som bastu, gäststuga eller verktygsförråd.

Parbod med utskjutande tak över ingångssidan har lång tradition över nästan 
hela vårt land och har ofta nyttjats som förvaringsbod för mat och kläder eller som 
sängbod. Hustypen är med andra ord ingen renodlad sjöbod, utan har traditionellt 

ett bredare användningsområde. Till de mer kända exemplaren hör ett av våra 
äldsta timmerhus, kyrkhärbret i Älvdalen, som är daterat till 1285.

Vår förlaga är ett hus i Sörmlands östra skärgård som vi räddade från förfall för 
ett antal år sedan. Huset står vid sjökanten på ett gammalt skärgårdshemman 

och har allt sedan byggåret tjänstgjort som förvaringsbod för fiskeredskap. Idag 
finns det inte många stråtak kvar i vår skärgård medan de för hundra år sedan var 
allmänt förekommande på sjöbodar och andra uthus. Inte heller detta hus hade sin 

ursprungliga taktäckning kvar men avslöjar tydliga spår av rafterna som en gång 
bar upp vassen.
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Västerlöt anno 1830
Sidokammarstuga, 25m²

Västerlöt är den optimala gäststugan. Ytterdörren leder rakt in i 
ett rymligt allrum och i den lilla sidokammaren finns plats för både 

sängar och linneskåp. Låt dina gäster få uppleva värmen och det 
rogivande knastret från järnspisen, unna dem att känna de handhyv-
lade golvens behagliga mjukhet och ge dem en utsikt som förskönats 
genom munblåsta fönsterglas. Risken finns att de stannar längre än 

planerat. 

Sidokammarstugan är, tillsammans med enkelstugan, urtypen för ett klassiskt 
soldat- eller båtsmanstorp. Ofta följde husen fastslagna rekommendationer från 

högre ort, rörande yttermått och takhöjd, då det ansågs viktigt att garantera dräg-
liga levnadsvillkor för kronans män. Hustypen återfinns främst i Mellansverige där 

den började bli vanligt förekommande under början av 1800-talet. 

Torpet Västerlöt har sitt ursprung på Färingsö i Mälaren och som i många stugor 
i det gamla Sverige var även detta hus väldigt trångbott. Familjen Thunwall var 

de sista boende i torpet. Fram till början av förra seklet trängdes de, två vuxna och 
fem barn, på de dryga 20 kvadratmetrarna.





Dalängen anno 1773
Enkelstuga, 40m²

Dalängen lämpar sig för dig som vill ha ett klassiskt svenskt torp. 
Fly vardagens vedermödor och känn hur lugnet kommer över dig i 

samma stund som du kliver över tröskeln till detta trevliga lilla hus. I 
grundutförandet rymmer stugan ett stort bondkök med fönster åt tre 
väderstreck, en trivsam sovkammare, och plats för dusch och toalett. 

Önskas mer utrymme finns det möjlighet att höja huset med några 
timmervarv för att på så vis få en inredningsbar övervåning. Man kan 
också omvandla huset till en parstuga genom att förlänga det i husets 

längdriktning.

Enkelstugan är sinnebilden för det svenska torpet och var vanligt förekommande 
på mindre bondgårdar och torpställen från 1700-talets mitt och framåt. Hustypen 
dök dock upp redan under medeltiden och nyttjades till en början till prästgårdar 
och andra ämbetsmannaboställen. Påbud från kronan och ändrade förordningar 
under 1700-talet bidrog till den ökade spridningen bland allmogen. Bland annat 
tilläts mindre hemman vid arvsdelningar och på dessa var man då inte tvungen 
att hålla sig med gäststuga, vilket var till enkelstugans fördel. Det var heller inte 

ovanligt att en parstuga delades i två vid dessa arvskiften. Men främst är 1800-talet 
enkelstugans århundrade då den helt kom att dominera bebyggelsen på landet.

Dalängen var ett dagsverkstorp under Klefva säteri i Södermanland och bebod-
des under de första fyrtio åren av torparen Anders Nilsson och hans hustru Maria 
Andersdotter. Livet som dagsverkstorpare var ofta slitsamt och eftersom torparen 
själv inte ägde den mark han brukade var han bunden till att göra dagsverken hos 
markägaren. År 1913 friköptes Dalängen av jordbruksarbetaren Oskar Karlsson 

för en summa av 7000 kronor.





Karlholm anno 1728
Parstuga 1½ plan, 120m²

Denna pärla i parstugeform passar dig som letar efter den perfekta 
kombinationen av svensk klassisk enkelhet och 1700-talets stilrena 
elegans. Entréfasadens nätta takkupa omgiven av handslaget tegel, 

nedervåningens rymliga rum med kraftiga takbjälkar och de
spröjsade fönstrens gamla glas som låter ljuset leta sig in på ett högst 

behagfullt sätt; små detaljer som tillsammans ger ett hus med stor 
charm och karaktär.

Parstugan, den kanske mest typiskt svenska lantliga bostadsformen genom tider-
na, har varit vanlig bland de övre samhällsskikten sedan 1500-talet. Dock spreds 

den snart till de bredare folklagren där parstugan snart fanns på var och varannan 
bondgård under 1600- och 1700-talen. Vanligtvis byggdes den i endast ett plan, 

men som ett tecken på välstånd fick husen ofta en andra våning från
och med 1700-talets slut. Hustypen levde kvar även inom de högre skikten

ända fram till 1800-talet och nyttjades bland annat till ämbetsmannabostäder
och flygelbyggnader.

1728 grundade Charles De Geer ett vallonbruk i norra Uppland vid namn Carl-
holm och lät uppföra en bruksmiljö komplett med smedjor, arbetarbostäder och 
herrgård. Samma år flyttade brukets förste bokhållare Jakob Reuter in i den ny-

byggda herrgården vars östra flygel stått som förlaga till detta hus. Flygeln tjänade 
länge som brukskontor och var därmed en central del av brukets dagliga drift. 
I kontoret satt skrivaren som bokförde allt från inköp och löneutbetalningar till 

allmosor till traktens behövande. I slutet av 1800-talet ansågs kontoret för litet för 
det expanderande bruket och flyttades femhundra meter norrut där det nu fick en 
ny funktion som arbetarbostad. Idag utgör huset det tionde i Lars Sjöbergs samling 

av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.





BJÖRSÄTER anno 1667



Björsäter anno 1667
Sexdelad plan, 122m²

Björsäter är kronjuvelen i vår samling. Här ryms både klassisk skön-
het och nutida funktionalitet under ett och samma pampigt valmade 

tak. Interiört ger obrutna siktlinjer genom rummen en luftig och rym-
lig herrgårdskänsla. Från den stora salen – perfekt för bjudningar och 
släktkalas – har man en fin utsikt över trädgården genom de generösa 
glaspartierna i fönster och dörr. För den som så önskar, finns det möj-

lighet att följa Björsäters egen historia och ge huset en extra våning. 
Förverkliga era herrgårdsdrömmar med en svensk klassiker. 

Sexdelad planlösning introducerades i Sverige under 1600-talet av bland andra 
slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.ä. efter förebilder från Frankrike och kan här-
ledas ända tillbaka till renässansens Italien. Denna hustyp var länge förbehållen de 
bättre bemedlade och utgjorde plan till många mindre slott och herrgårdar. Under 
1700-talet spreds den sexdelade planen och blev genom försyn av tidens framstå-
ende arkitekter vanlig på prästgårdar och officersboställen. Först efter mitten av 

1800-talet blev den vanlig även på större bondgårdar och då ofta i samband med 
snickarglädjens husbyggen.

I början av maj 1667 brann Björsäters gamla prästgård ner i en så våldsam elds-
våda att ”icke en knuut lembnades”. Strax därpå påbörjades dock bygget av en 
ny mangårdsbyggnad på samma plats. Resultatet ser ni här intill och är en av de 
idag äldsta bevarade prästgårdarna med den, för byggtiden moderna, sexdelade 

planlösningen. Den förste att ta den nya prästgården i besittning var prästen Sveno 
Erici Regnerus. Huset skulle sedan komma att tjäna en lång rad prästfamiljer i 

ytterligare 333 år innan det slutligen såldes av församlingen. Under dess livslängd 
har det fått genomleva mer eller mindre ovarsamma renoveringar och ombygg-

nationer. I slutet av 1700-talet fick Björsäter en ovanvåning av icke så blygsamma 
mått och under 1900-talets första hälft gick renoveringsivern hårt åt husets 

kvarvarande detaljer. Trots detta har vi, genom att undersöka i tid och geografiskt 
närliggande prästgårdar, lyckats återskapa vad vi anser vara en trovärdig bild av 

Björsäters forna glans.





RESTAURERING
En viktig del av Handkrafts verksamhet är att vårda vårt gemensamma kulturarv. 

Förutom glädjen över att få återföra en byggnad till sin forna glans får vi också 
tillgång till den kunskap som förvaltats av timmermän i generationer före oss. Att 
ta hand om de hus som de byggde blir på så vis en del av vår ständigt pågående 

fortbildning. 

Vid en renovering är det viktigt att ta hänsyn till varje byggnads specifika förutsätt-
ningar och anpassa metoder och material därefter. Att lika ersätts med lika är en 
given regel. Ett handhyvlat golv ersätts med handhyvlat, och är timmerväggen vi 
renoverar slätbilad är även det nya timret slätbilat. Alla detaljer, om än så små, är 
tidsdokument som berättar sin del av ett hus historia. Både estetiskt och byggtek-

niskt är det viktigt att gamla och nya delar samspelar. 

Kanske äger du ett vackert hus där tidens tand fått gnaga lite väl hårt med läck-
ande tak och rötskadade stockar som följd? Eller kanske ett där renoveringsivern 

en gång tog över och blott en svag antydan av 1700-tal nu kan skönjas bakom 
perspektivfönster, vävtapeter och plastfärg? Oavsett vilket, krävs en varsam hand 

och spetskompetens – något som vi på Handkraft besitter. 
Varmt välkommen att höra av dig.
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