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hemma året runt

Att flytta ut till torpet var en lockande tanke, om Karin och Jan kunde få ordning på
kök och badrum. Lösningen blev en modern tillbyggnad, anpassad till huset.
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Arkitekt Kerstin Åkerstedt ritade
en tillbyggnad på baksidan av Kaggstugan
för att inte förstöra entréf asaden.
En glasad gång fogar samman
de två huskropparna, vilket gav extra
utrymme och man slapp problem
med mötande takvinklar.
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I köket har taket sänkts för en
intimare känsla. Golvet är lagt
med mörkgrå klinkerplattor.

Entréfasadens ålderdomliga
karaktär var viktig att bevara.

”Vi trodde att det bara behövdes en liten tillbyggnad,
men Kerstin hade andra idéer”

K

ör på en grusväg som sett bättre
dagar i dryga 7 km, stod det i vår
vägbeskrivning till Karin och Jan
i Ramshyttan. Det var sannerligen ingen underdrift. En stilla undran infann sig; hur är det att åka varje dag på denna väg? Men när vägen slingrat sig längs
kanten av den vackra Ramsjön och man en
stund senare befinner sig uppe i Ramshyttan är färden värd besväret. Här uppe i Kilsbergen mellan Närke och Värmland är naturen oförstörd och skogarna djupa.
Det är svårt att föreställa sig att skogen
sjöd av liv under 1600-talet då järnhanteringen var i full gång i hela Bergslagen. Bara
Karin och Jan är två av
många som bosatt sig i
området året runt.

i denna socken lär ha funnits åtta hyttor och
14 stångjärnshammare. Nu för tiden är det
mer stilla, här finns 19 hus varav 15 är permanent bebodda.
– Fler och fler har bosatt sig här året runt
efter att Domänverket sålt husen, berättar
Karin när hon tar emot på trappan.
– Vi började hyra Kaggstugan av Domänverket 1989 och bodde här under somrarna.
en parstuga med enkel
standard. Sitt namn hade den fått av
Ramshyttans siste smed, Kagg. Huset är
gammalt, troligtvis tidigt 1700-tal i vissa
delar. Under århundradena har det flyttats
inom byn och byggts på.
– Vid tidigt 1990-tal fick vi i byn köpa loss
våra hus, förklarar Jan, då började det renoveras runt om i husen. Vi drog in vatten och
drog om elen.
Paret bodde i lägenhet i Örebro och den
bostaden började så småningom kännas för
stor och för dyr. De funderade på att flytta
till ett mindre hus eller lägenhet någon anKaggstugan var då

nanstans. En sommar byggde en granne i
Ramshyttan om ett gammalt stall till permanentboende vilket sådde ett frö hos Karin och Jan. Kanske kunde de göra något liknande och flytta hit permanent, efter drygt
20 års sommarboende? De skissade själva på
en utbyggnad av stugan och tänkte låta den
bryta av mot ursprungshuset med stående
svart panel.
När grannarnas bygge var färdigt tyckte
Karin och Jan att det var så lyckat att de kontaktade grannens arkitekt, Kerstin Åkerstedt.
– Hon var hemma hos oss i Örebro för att
få en känsla av hur vi ville ha det i vårt hem,
berättar Jan. Vi trodde nog från början att
det bara behövdes en liten tillbyggnad, vi
saknade bara ett bättre kök och tvättstuga.
Men Kerstin hade andra idéer!
– När vi var med på att utbyggnaden skulle bli större ville vi gärna ge den en annan
känsla än den gamla parstugan, som var låg
och lite mörk. Den nya delen skulle vara ljus
och med högt i tak, fortsätter Jan. Och vi
ville ha mycket fönsteryta mot byn.
långsidan och entrén mot vägen. För att bevara entréfasaden
intakt ritade Kerstin en tillbyggnad som låg
inåt, bakom stugan. De två byggnadskropparna är sammanbyggda med ett glasat parti som blivit ett extra rum.
I den nya delen är det dubbel takhöjd och
här ligger nu kök, matplats och vardagsrum
i öppen planlösning. Det blev även plats för 2
K aggstugan ligger med

Vi bor här: Karin och Jan Tellås
Hermansson
Jobbar: Med personlig utveckling
och organisationsförändringar.
Kaggstugan: Timrad parstuga
som före ombyggnaden var 80 kvm
och efter 160 kvm.
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Tillbyggnaden rymmer kök, matplats
och vardagsrum i öppen planlösning.
Ett vitmålat brädtak och ljusa trägolv
förstärker tillbyggnadens rymd och
reflekterar ljuset från de många fönstren.
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Den glasade gången mellan den gamla och nya
byggnaden har blivit ett mysigt allrum.

forts…

groventré med tvättmaskin, bergvärmepump och ett förråd.
För att knyta an till den gamla stugan valde man att utvändigt klä tillbyggnaden med
stående locklistpanel och göra fönster och
fönsterfoder snarlika de äldre. Inomhus blev
det plank i innertaket och enhetlig profil på
golvlisterna i hela huset.
– Egentligen ville vi ha massivt trägolv i
den nya delen, berättar Karin, men då vi har
golvvärme fungerar plankgolv bättre eftersom det släpper igenom mer värme.
För att Kaggstugan skulle fungera som
permanentboende valde arkitekten att omdisponera rummen. Det gamla köket dela-

22

des av till badrum och sovrum. Det gamla
sovrummet blev i sin tur ateljé för Jan.
Det tog nästan exakt ett år att få allt klart.
– Vi lärde oss hur viktigt det är att vara
med i byggprocessen och ha kontakt med
hantverkarna hela tiden, förklarar Jan. Vår
byggare hade gjort en mycket utförlig rambeskrivning där alla moment var listade.
Resultatet blev över förväntan och det jag
tycker bäst om är att öppna dörren till stugan
och se rakt genom nybyggnaden och ut i hagen på andra sidan.
– Jag är mest nöjd med vårt nya stora allrum. Jag längtar hem till det här huset så
fort jag är borta, säger Karin. l

Så tänkte vi
Arkitekt Kerstin Åkerstedt, som
jobbat med Kaggstugan, har många
års erfarenhet av att bygga om och
bygga till gamla hus.
– Det viktigaste var att bevara
Kaggstugans entréfasad, därför
var det naturligt att lägga tillbyggnaden bakom huset, berättar Kerstin.
– För att foga samman byggnadskropparna valde jag en glasad gång.
På så vis ”lyfter man bort” den nya
delen från den gamla och behöver
heller inte tänka på att taken ska
mötas på ett snyggt sätt.
Den ändrade planlösningen
krävde eftertanke, speciellt när sovrummet skulle bli ateljé för Jan.
– Eftersom Jan är lång behövde vi
mer takhöjd, så vi tog bort innertaket.
Sedan ritade jag in två trappor för att
man smidigt ska kunna nå vindsrummen både utifrån och inifrån.
Kerstin ritade en traditionell
enkeltrappa och placerade den i ena
hörnet för att spara rumsyta.
– Trappor är en utmaning när man
börjar nyttja vindarna i gamla hus.
Ofta blir det speciallösningar då
branta vindstrappor inte är gjorda
att gå i till vardags, vindsutrymmen
användes ju förr till förråd eller
sovplats. En trappa ska också vara
bekväm att gå i, en steghöjd om 17 cm
och ett djup om 25 cm är bra.
Annars är spiraltrappor en lösning
för små ytor.
– Men i Kaggstugan hade en
spiraltrappa bildat ett hörn som bara
skulle ha samlat damm.
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Karin och Jan ville att tillbyggnaden skulle ha många fönster mot byn,
arkitekt Kerstin Åkerstedt ritade därför in tre glasade dörrar med överfönster.

