
äpplenLinnés

När Bengt och Carina Hult 
hittade sitt hus stod det intill 

en liten sjö i byn Fränsta i 
Medelpad. Med hjälp av två 
kraftiga timmerbilar och tre 

års plockepinn i storskala 
blev det ett hem precis intill  

Linnés Hammarby strax  
utanför Uppsala.
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Under

Text agnes dunder
Foto pernilla sjöholm  ›

det finns hus  
o c h  s å 

finns det hem
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mrådet kring gården 
Hammarby är en speciell plats. Hit sökte sig Carl von Linné när 
han tröttnat på universitetsstadens dåliga luft och ständiga oväsen. 
det var tänkt som ett sommarnöje för Linné och hans familj, men 
blev mycket mer än så för den åldrande botanikern. Bakom det falu-
röda bostadshuset som Linné lät uppföra finns en gammal, numera 
knappt framkomlig, väg kantad av små knotiga äppelträd. träden 
leder upp på en kulle, och där vid vägens slut sägs det att Linnés 
dotter Sophia lät uppföra ett hus. Huset är sedan länge borta, men 
kvar finns fortfarande ett sista spretigt äppelträd av arten sibirisk 
bärapel från Linnés odlingar. 

när huset försvann tog naturen långsamt över, men kanske fanns 
trots allt känslan av en boplats här när Bengt och Carina Hult flera 
hundra år senare vandrade genom skogen och bestämde sig för att 
bygga sitt hem just här.

– det var en perfekt plats. Skogen, den lilla kullen och utsikten till-
talade oss. det kändes helt rätt, berättar Carina.

Samma känsla infann sig när paret hittade ett ståtligt timmerhus 
daterat till 1890 i en annons. Problemet var att huset stod i byn Fräns-
ta vid en sjö i medelpad, långt från Carina och Bengts utvalda kulle. 
det fanns bara en sak att göra – att flytta huset.

– det var nog många som tyckte att vi var lite galna, men vi hade 
ju hittat vårt drömhus så för oss var det en självklarhet. men vi visste 
att det inte skulle bli någon enkel resa, säger 
Carina. 

med hjälp av två kraftiga timmerbilar 
och tre dagars plockepinn i stor skala stod 
timmerhuset slutligen på plats bakom det 
gamla äppelträdet.

– men det var långt ifrån ett hem. den 
rätta beskrivningen är väl att vi hade ett skal 
till vad som sedan kanske skulle kunna bli ett 
hem, säger Bengt.

de tre dagarna följdes av tre år med hårt 
slit under kvällar och helger innan familjen 
Hult kunde flytta in. det Bengt inte redan 
visste om timmerhus fick han lov att lära sig.

– Hus som det här lever sitt eget liv, det 
finns inga färdiga lösningar, så jag har fått 
läsa mig till det mesta eller frågat runt bland 
familj och vänner, säger han. 

– Och så krävs det nog en enorm dos envis-
het, lägger Carina till och skrattar.

– Vi satte aldrig något inflyttningsdatum, 
det fick ta den tid som det tog. det tror jag var 
det som gjorde att vi inte blev galna under 
resans gång.

I kökssoffan sägs Bengts 
gammelmorfar vara 
född.

Timmerhusets längsta 
stock var över 14,5 meter 
lång, och allt som allt 
hade man kunnat skapa 
en 2,9 kilometer lång 
spång om man lagt allt 
timmer på rad efter 
varandra. Ett plockepinn 
i stor skala – minst sagt.

Vedspisen i köket 
är original, men 
själva eldstaden 
har Bengt murat 

upp i gammal stil, 
med järnstolpar 
från en gammal 

slipanordning 
som han sprang 

på i skogen.

›

O
Ernst tipsar!

Lamskinn xxxx



En dag tröttnade Bengts 
gammelmorfar på att 
ständigt gå in i slagbordets 
hörn och sågade av dem. 
Ett fint minne från förra 
seklet.

Det blå hörnskåpet är ett 
gammalt bröllopsskåp 
från Västernorrland, 
som troligtvis kom till 
endast tio mil från husets 
ursprungsort. I skåpets 
bakdel finns ett stort hål, 
en historisk rest från en 
hungrig råtta.
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Bengt är uppvuxen i trak-
terna runt Hammarby 

och det är hans gammel-
morfar som vakar över 

timret i den stora salen. 

huset hänför och förvånar. Ytterdörren, som var blå-
målad i medelpad, har blivit lika röd som Linnés Hammarby på sin 
nya plats i Uppland. innanför dörren går det röda igen i hallens dörr 
och fönsterfoder.

– eftersom huset är helt omålat ville jag få in lite färg. Hallen blev 
som en extra fasad där jag fick in det faluröda, berättar Carina. 

takhöjden är imponerande för att vara ett timmerhus – 2,85 meter.
– det hör verkligen inte till vanligheterna, det måste ha varit en 

skrytsam skogspatron som lät bygga huset, säger Bengt.
Hallen leder in till den stora salen. Här möts vi av husets själ – tim-

ret. kraftiga stockar, de äldsta med årsringar på över 600 år skapar 
en ombonad känsla i det annars sparsmakade rummet.

– det är sällan som timmerhusen är i så gott skick som det här. 
timmermannen var nog inte bara skrytsam, utan även noggrann. 
Han har valt ut det absolut bästa timret. Jag har inte behövt byta ut 
en enda stock, berättar Bengt. 

På den övre 
våningen sitter 
fönstrena av 
tradition lågt. 
Här finns gott om 
plats för Bengts 
samling av antika 
pilsnerflaskor.

Julen höll 
faktiskt ända 
fram till påsk när 
familjen hittade 
ett övergivet 
fågelbo i förra 
årets julgran.

Ernst tipsar!
Tänk på detaljerna om du får 

chansen att mura upp en mur-
stock från grunden. De här fina 

hyllorna för värmeljus gjorde 
jag i mitt sommarprogram 

från kraftstationen i 
Värmland 2012. 

I köket finns en 
del av Bengts im-
ponerande sam-
ling av 1700- och 
1800-talsglas.
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Hallen går i vitt och rött och 
ger en känsla av en andra fas-

ad när man kliver in genom 
dörren. Den lilla bänken är 

en gammal skomakarbänk.

på väggen hänger ett porträtt av Bengts gammelmorfar, och 
minnet av honom syns lite här och var i huset. i salen står till exem-
pel ett vackert slagbord som gammelmorfar helt sonika lät såga av 
hörnen på.

– de fick ryka en dag när han tröttnat på att gå in i dem. den andra 
sidan som aldrig var uppfälld är däremot orörd, berättar Bengt.

några steg bort i det stora köket finns en kökssoffa där det sägs att 
samme gammelmorfar föddes. Vedspisen intill är original liksom det 
mesta i hemmet, allt från stockar till lister, foder och dörrar. det som 
finns innanför de fyra väggarna är noga utvalt. det är tydligt att man 
inte gör vad som helst med ett timmerhus från 1800-talet. Huset har 
helt klart en egen vilja, så här kan man inte flytta väggar eller fönster 
hur som helst. när Bengt och Carina skulle bygga sig ett badrum blev 
det ingen undanskymd skrubb, utan snarare en sal. 

– Från början hade vi tänkt dela av rummet, för vi tänkte precis som 
alla andra, att ett sådant här stort badrum kan man ju inte ha. men 
ju mer vi funderade desto mer kände vi, varför inte? berättar Carina.

nu känns rummet med sitt tassbadkar som en tron i mitten som 
en självklarhet. Precis som huset i sig.

¬– För oss handlade det inte bara om att flytta ett hus för att bo i det 
några år. Vi ville skapa ett hem, inte bara för oss, utan förhoppningsvis 
även för våra barn och deras barnbarn, säger Carina.

Platsen som saknade ett hus fick sig ett hus. Huset som saknade 
en familj fick sig en familj. Och familjen som saknade ett hem fick 
just det. ¶

Hela familjen sam-
lad: Carina, Linnéa, 

Adam och Bengt.

Husesyninreda


