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Sammanfattning
För att återskapa Drottning Kristinas källa delade jag upp projektet i två delar. 
Första delen var att timra en rekonstruktion av byggnaden där jag fick lära mig 
hantverket. Den andra var att ta reda på historien om brunnshuset och källan. 
Till hjälp med timringen hade jag duktiga timmermän som har lärt mig deras 
tillvägagångsätt att timra. Det blev en blandning av gamla och nya metoder för 
att jag skulle lära mig ett effektivt sätt att timra på traditionellt vis. Syftet med 
att ta reda på historien var att skapa ett mervärde till brunnshuset för ägaren. 
På det sättet har byggnaden större chans att leva vidare. I denna uppsats har 
jag forskat om brunnshuset har någon anknytning till drottning Kristina. Jag 
fann inte uppkomsten till namnet men under mitt grävande kom jag fram till 
teorier om hur det kunde ha skett.
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1. Inledning
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1.1 Bakgrund
Som blivande hantverkare via byggnadsvårdsprogrammet på Träakademien 
har inte bara intresset för att bygga och vårda hus på traditionellt vis öppnats 
hos mig. Även nyfikenheten att få veta historierna om byggnaderna och 
människorna som bodde eller använde dem har väckts. När en byggnads 
historia berättas gör det ofta att byggnadens värde ökar, antingen personligt, 
ekonomiskt eller både och. Om en byggnad har bebotts av celebriteter skapar 
det en viss status eller om ett hus besöks av andar på nätterna får det ett annat 
slags värde. I båda fallen skapar de olika känslor hos oss och byggnaderna har 
en större chans att få leva vidare. Men även en liten byggnad med ett kungligt 
namn kan försvinna och glömmas bort. Med lite tur kan en liten byggnad med 
kungligt namn få återuppstå då en student ska göra sitt examensarbete.

Ett stycke nordväst om Farsta gård i Stockholm fanns ett litet timrat brunnshus 
som i folkmun kallas för Drottning Kristinas källa. Det som idag finns kvar 
av den lilla byggnaden är några svartvita bilder, en gammal ritning och den 
praktfulla benämningen. 
 
Enligt mina efterforskningar så är det sista spår som går att finna om brunns-
huset daterat i september 1968. Brunnen finns då avbildat på ett fotografi av 
museimannen och författaren Gösta Selling. Till bilden står det att brunnshuset 
var renoverat året innan och byggnaden borde då ha varit i gott skick. Åren 
strax efter står det en nybyggd ishall på platsen.

Jag tog kontakt med Stefan Andersson och Jonas Feldt på Handkraft Timmer-
hus AB, som jag redan tidigare följt och inspirerats av genom sociala medier. 
I fortsättningen av arbetet benämner jag dem för Handkraft. De är de enda som 
erhållit gesällbrev i timmermansyrket och de arbetar på ett sätt som jag 
uppfattar som sympatiskt och intressant. Andersson gav mig idén om att 
rekonstruera just detta brunnshus som han upptäckt i en bok av Gösta Selling 
och de var dessutom villiga att handleda mig i mitt projekt.

Brunnshus i Sverige 
Brunnshus var ingen vanlig byggnad i Sverige utan de var mer av en 
symbolisk och statusbärande byggnad i en stad eller på de kurorter som blev 
populära i början av 1700-talet. Från brunnshusen fick folket det friska 
vattnet som var dåtidens hälsokur innan den moderna sjukvården tog vid i 
slutet av 1800-talet. Bevarade brunnshus kan man hitta bland annat i 
Karlskrona, Öland, Göteborg och i Sätra brunn som än idag är en aktiv kurort 
sedan 1700-talet.

Bild 1. Lyckeby källa, Karlskrona. 
Upphovrätt: Länsstyrelsen i Blekinge

Bild 2. Ramlösa brunnspaviljong,
Helsingborg. Foto: Jesper Olsson
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1.2 Problematisering/ Frågeställning
I början av arbetet med brunnshuset kände jag inte till namnet Drottning  
Kristinas källa. När det kom till min kännedom skapades det en än större ny-
fikenhet om dess historia. Att samtidigt försöka lära mig att timra under dessa 
åtta veckor skulle bli en utmaning och frågan var hur mycket kunskap skulle 
jag hinna ta in.

Frågeställningar
 - Har drottning Kristina någon anknytning till brunnshuset?
 - Vilket år byggdes brunnshuset?
  - Hinner jag lära mig att timra under denna begränsade tid?

1.3 Syfte 
Det är väldigt synd att en så ovanlig, gammal och intressant byggnad förfars. 
Därför bestämde jag mig för att återskapa detta brunnshus och ta reda på  
historien bakom den för att förstå byggnaden. Drottning Kristinas källa kan då 
få nytt liv och jag har fått en bra introduktion till timmermansyrket.

1.4 Metod
I min undersökning har jag haft kontakt med Stockholms Stads olika verksam-
heter för att hitta fakta och bilder om brunnshuset. De verksamheter jag haft 
kontakt med är trafikkontorets arkiv, stadsarkivet, stadsbyggnadsexpeditionen 
och stadsmuseumet. Jag hade även kontakt med Hans Ahlgren från Farsta  
Hembygdsförening. Informationen de kunde ge mig var dock begränsad och 
otillräcklig, så efterforskningar på internet var ett naturligt steg vidare i arbetet.
På olika webbplatser fann jag litteratur som har digitaliserats, som tidsskrifter, 
rapporter och gamla böcker som gav mig bra fakta till olika teorier.

Det praktiska arbetet med att timra kopian av brunnshuset har gjorts på 
samma sätt som timmermännen på Handkraft gör. Det är en blandning av 
gamla och nya metoder som är ett effektivt sätt att timra på traditionellt vis. 
Timmermännen har varit pedagogiska och hjälpsamma med kritik och mina 
funderingar. I böckerna Från stock till stuga1 och Timmerknutar2 har jag använt 
mig av för att hemma gå igenom de olika timringsmomenten och har jämfört 
dem med det sätt som jag lärt mig jobba på.

1 Håkansson, Sven-Gunnar. Från stock till stuga
2 Jansson, Jan-Ove. Timmerknutar, Traditionell knuttimring
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2. Genomförande
2.1 Brunnshuset i Farsta
Den första informationen jag hade om det lilla brunnshuset var det korta  
stycket ur boken som Andersson hade Säterier och gamla gårdar i Stockholms-
trakten av Gösta Selling.3 I kapitlet om Farsta gård nämns denna brunn:

”Ett stycke nordväst om gården finnes en brunn, som är överbyggd med en 
liten knuttimrad paviljong med säteritak av bräder (fig. 116). Det i sin art 
ovanliga lilla huset är med största sannolikhet från 1600-talet, i varje fall 
är det uppfört under karolinsk tid.”

Till denna text är en liten svartvit 
bild på brunnshuset. Jag hade även 
fått två bilder på byggnaden från 
Stockholms Stadsmuseum. Dessvärre 
var alla bilderna fotograferade snett 
framifrån på brunnshuset och för att 
kunna konstruera en mer exakt rit-
ning hade jag önskat fler bilder från 
andra vinklar. Jag letade vidare och 
fick då tag på en ritning hos trafik-
kontorets arkiv i Stockholm. Den var 
tyvärr varken daterad eller signerad 
men då det är en blåkopia (cyano-
topi) borde den vara från mitten av 
1800-talet till mitten av 1900-talet.4 
Skalan på kartan är angivet i meter-
systemet som började användas i 
Sverige mellan 1879-88 så kartan bör 
vara efter den tiden.5 På ritningen 
benämns byggnaden som Drottning 
Sofias källa. Jag har dock inte hittat 
något samband mellan drottning  
Sofia (1836-1913) och Farsta. 

3 Selling, Gösta. Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten.
4 Ware, Mike. An Ironic History of the Alternative Processes. Alternative photography.
5 Bager, Olof. Metersystemet, Nationalencyklopedin

Bild 3. Ritningen på brunnshuset.

Bild 4. Farsta gård. Bilden är hämtad från wikipedia. 
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På Stockholms stadsmuseum finns det en bild på brunnshuset fotograferat av 
Gösta Selling i september 1968 (bild 5). Under bilden står det att brunnshuset 
reparerades 1967. Den borde därför ha varit i relativt bra skick det år som den 
revs då ishallen byggdes i början på 1970-talet. Inga uppgifter om rivningslov 
för brunnshuset har framkommit i undersökningarna så en fundering fanns 
om den kunde ha flyttats, men Hans Ahlgren från Farsta Hembygdsförening 
påstår att den revs i det skedet.

2.2 Namnet på brunnshuset
Farsta föreningsråd berättade att brunnshuset kallas för Drottning Kristinas 
källa och på den gamla ritningen av brunnshuset står det Drottning Sofias  
källa. Av de båda namnen att döma verkar det som att brunnen hade en an-
knytning till något kungligt. 
 
Varför kallas byggnaden Drottning 
Kristinas källa? Hennes regerings-
tid var från 1644 till 1654 och Farsta 
gård ägdes då av ätten Skytte. Hade 
drottningen någon relation till Skytte? 
Kristinas far, Gustav II Adolf, hade 
Johan Skytte (1577-1645) som lärare.6 
Lars Skytte, brorson till Johan Skytte, 
blev 1668 biktfader och själasörjare åt 
drottning Kristina7. I boken, 
Berättelser ur svenska historien, 1841 av 
Anders Fryxell nämns Johan Skytte 
i ett förhör med den unga blivande 
drottningen Kristina.8 
Det finns även en skröna om drott-
ning Kristina och Farsta gård. Jag hittade 
den i Värmlandsföreningens tidning nr 2, 
2009. 

”Från källaren på Farsta gård gick den i folktradionen så omtalade  
tunneln som drottning Kristina på 1600-talet skulle ha flytt igenom när 
hon blev hotad till livet då hon var gäst hos Johan Skytte som då ägde  
Farsta gård. Tunneln skall ha gått ned till sjön Magelungen där en båt 

6 Ericson Wolke, Lars. Historien om Johan Skytte. Populär Historia
7 En första svensk kapucin. Kapucinerbröderna
8 Fryxell, Anders. Nionde delen, Drottning Kristina, Afd 1. Berättelser ur svenska historien.

Bild 5. Fotografi på brunnshuset.
Foto: Gösta Selling 

Bild 6. Johan Skytte
Litografi av Johan Cardon 
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fanns som tog Kristina över till Farstanäset. På Farstanäset kastade hon 
sig upp på sin häst men hästen träffades av en kula. Kristina blev tvungen 
att gå in i torpet på Farstanäset där hustrun var hemma. Hon gömde  
Kristina i källaren under köksgolvet. Förföljarna var snart vid torpet och 
frågade efter drottningen. Hustrun svarade ”Nog såg jag nyss en  
ryttare som kom förbi här, men var det Drottning Kristina?”  
Så räddade hon drottningens liv.” 9 

Detta stycke hittade jag i en text om Enskede gårdar: 
 

”Äldre personer på platsen påstå med bestämdhet, att byggnaden skulle ha 
varit ett av drottning Kristinas många jaktslott. Den gamla brunnen kallas 
av befolkningen för Drottning Kristinas källa.” 10 

Det finns ett Farsta slott som ligger i 
Gustavsberg som också påstås vara 
Kristinas jaktslott. Gustavsberg hette 
tidigare Farsta vilket förklarar slottets 
namn.11 Kristinas hovmästarinna, 
Grevinnan Maria de la Gardie, bodde 
på slottet, vilket pekar på att detta 
skulle kunnat ha varit ett av drottning 
Kristinas jaktslott.12

9 Vi från Värmland. Värmlandsförening i Stockholm nr 2
10 Widegren, J.A. Enskede församling. Enskede gårdar. Brännkyrka hembygdsförening
11 Arvidsson. Gustavsbergs porslinsfabrik. Kulturarv Stockholm. (1997) 
12 Farsta. Upplandia.se

Bild 7. Drottning Kristina till häst.
Målning av Sébastien Bourdon från 1653.

Bild 8. Farsta slott. Gustavsberg
Foto: Udo Schröter 



7

Omkring 1680-talet så blev ätten Gyllenstierna ägare av Farsta gård. Gården 
fick en ny plats 500 meter söderut och byggdes i Karolinsk stil.13 En artikel ur 
tidsskriften Populär Historia beskriver Drottning Kristinas relation med Johan 
Gyllenstierna. Johan gillade inte att Sverige hade en kvinnlig regent och han 
gjorde sig inte populär hos drottningen så hon gav honom smeknamnet 
Grobian.14 

2.3 Förberedelser med rekonstruktionen
Stommen har måtten 1,9 x 1,8 x 1,5 meter utvändigt med en totalhöjd på 4,8 
meter enligt den gamla ritningen. Skalan på ritningen är angiven i decimeter. 
Det är en bra stomme att lära sig grunderna på med stockval, bandning och 
knutar då det inte spenderas mycket tid på att flytta de korta stockarna. 
 
Metoden för nytimring som Handkraft använder går i korta drag till såhär: 
Hustimret beställs torkat och block-
sågat från fabrik som sedan 
noggrannt väljs ut till sin plats. 
Timmerstocken bandas sedan med 
bandkniv och mäts för att passa in 
på sin specifika plats i byggnaden. 
Knutarna och långdraget sågas med 
motorsåg och justeras med yxa och 
stämjärn för att passa perfekt. När 
byggnaden är färdigtimrad bilas den 
slät med yxa och kan monteras ned 
för att sedan levereras till kunden där 
den drevas och dymlas.
 

13 Hermodsson och Söderlund. ”Fornminnesinventering av Norra Magelungen”
14 Matz, Edvard. Gyllenstierna, Johan, 1635-1680, svensk statsman. Populär Historia nr 1

Bild 9. Johan Gyllenstierna
Källa: Okänd

Bild 10. Timmervägg bilas av Handkraft.



8

Innan kopian på brunnshuset påbörjades friskade jag upp mina knapphändiga 
timringskunskaper med att hjälpa Handkraft att bila och banda till ett 
pågående projekt. De visade mig sitt sätt att göra timmerknutar med motor-
såg, som jag månaden innan fick ta körkort till. Detta krävs idag vid hantering 
utanför egen mark. Jag tillverkade arbetsbockar som jag skulle använda till 
bandningen av stockarna. Att banda innebär att man med bandkniv skär bort 
barken på timrets ovan- (rygg) och undersida. Stockens rygg bandas plattare 
i formen än stockens undersida för att stocken lättare ska bli tät mot de andra 
stockarna. 

Jag skruvade ihop fyra små kraftiga 
plattformar på ca 50x50 cm, en för 
varje hörn till timmerstommen så att 
den skulle stå stabilt. Plattformarna 
placerades i våg med varandra efter 
att ha kryssmätts till brunnshustes 
mått. (Bild 12)

Vanligtvis när Handkraft nytill-
verkar timmerhus så monteras 
timringen isär vid leverans till kund. 
Eftersom brunnshuset är en så liten byggnad kan den fraktas ihoptimrad. Detta 
innebär att syllvarvets undersida (de nedersta stockarna i timringen) ska vara 
i nivå med varandra runt hela varvet, ifall byggnaden kommer att stå på en 
gjuten platta. Detta moment görs vanligtvis när timmerstommen har monterats 
isär för flytt. Enligt ritningen var konstruktionen av originalet också av denna 
typ. 

En fundering fanns om brunnshuset skulle dymlas eller inte. En dymling är en 
stor plugg som slås i ett borrat hål mellan timret. Fast risken är liten att så här 
små timmerväggar kalvar beslöt vi att att dymla stommen då det stadgar upp 
den vid en eventuell flytt, och samtidigt skulle jag få öva det arbetsmomentet. 
Vanligtvis dymlar Handkraft timmerstommarna först när de monteras upp hos 
kunden eftersom en odymlad stomme är lättare att plocka isär. 

Vid val av vilken knut jag skulle använda mig av så kom vi fram till att en-
kelkattsknuten var lämplig. Enkelkattsknuten är en korsknut som var vanlig i 
Stockholmsområdet enligt Andersson. Konstruktionen av knuten lämpar sig 
väl för bostadshus då den är tät och stadig. 

Bild 11. Med bandkniven bearbetas stockarna.
Foto: Privat

Bild 12.
Foto: Privat
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2.4 Timring av rekonstruktionen
Vid timring av syllstockarna klövs en timmerstock som fick bli fram och bak-
sida på stommen så att syllvarvets nivå skulle bli i våg med varandra. Timret 
knutades sedan ihop med att de måttanpassades efter varandra, sågades till 
och justerades med yxa och stämjärn för att passa ihop så perfekt som möjligt. 
Knutarna anpassades för att kunna drevas i framtiden. 

Drevning innebär att det lämnas utrymme för tätning av lin eller mossa mellan 
stockarna. Detta behöver inte göras på denna typ av byggnad, men tanken var 
att få lära mig det arbetsmomentet. 

När syllvarvet var färdigt juste-
rades det in vinkelrätt och skru-
vades fast i plattformarna som 
den låg på (bild 13). Resterande 
stockvarv på stommen knuta-
des på samma sätt men ett lång-
drag gjordes på varje timmer-
stock. Långdraget är en ränna 
som sågas ut med vassa kanter 
på timrets undersida. Detta gör 
mötet mellan stockarna tätt och 
håller drevet på plats. Även här 
användes inget drev. 

 
Knutskallarna formades med bandkniv och yxa med cirka en centimeters 
mellanrum mellan knutarna. Mellanrummet gör att när timmerstommen 
pressas ihop med tiden blir den inte hängande i knutskallarna med mindre 
risk för glipor i väggen. En svag lutning på knutskallens ovan- och undersida 
görs för att leda bort regnvatten. 

När en stock blev intimrad i 
stommen så spändes den fast 
hårt mot de undre stockarna. 
Detta görs av flera anledningar. 
Med hjälp av spännbandets 
drag kan man lättare få ihop 
trånga knutar och det 
förhindrar att stocken lossnar 
av misstag då man arbetar med 
nästa stocks knutar. Det borde 
även påskynda timmer-
stommens hopsjunknings-
process. 

Med en 38mm borr gjordes hål 
för dymlingarna. En dymling 
görs några centimeter kortare 
än hålets djup, så den inte hin-
drar timrets hopsjunkning, men 
med samma diameter som hå-
let är för att sitta ordentligt efter 
den slagits i.

Bild 13. 
Foto: Privat

Bild 14. Borrar hål för dymling.
Foto: Privat
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Framsidan på timringen gjordes av korta timmerstockar med öppning för 
dörren. Att timra med så korta stockar var lite svårare då stocken inte låg lika 
stabilt när knutarna gjordes. Ett annat sätt hade varit att timra en hel vägg och 
sedan såga upp för dörröppningen. Men eftersom korta timmerstockar hade 
blivit över från andra byggen användes dem och så var det utvecklande för 
mig att utföra svårare moment. 

Timmerstommen blev inte helt färdig under examensarbetets period. Ungefär 
ett stockvarv saknades innan det var dags att börja bygga taket. 

2.5 Verktyg och utrustning
Här har jag listat de verktyg och utrustning som har använts:
Kraftiga spännband, timmerbila, huggyxa, snickaryxa, bandkniv, motorsåg, 
borrmaskin dymlingsborr 36x400 mm, stämjärn 32 mm och 20 mm, stängsel-
klubba 5 kg, koben, måttband, vinkeljärn, vattenpass, lod, tumstock, snickar-
penna, timmerhake, hammare, cirkelpassare, höga bockar, låga bockar.

Bild 15. Sågar knut.
Foto: Privat

Bild 16.
Foto: Privat 
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3. Resultat
Har drottning Kristina någon anknytning till brunnshuset?
Enligt skrönan när drottning Kristina flydde via tunneln så är det svårt att 
bevisa om detta har skett eller inte. Ingen tunnel finns kvar idag och om 
skrönan stämmer så skulle tunneln då ha varit över 500 meter lång. Att det 
skulle ha funnits en så lång tunnel där verkar orimligt. Om det fanns någon 
slags relation mellan drottning Kristina och Johan Skytte, som hon var gäst hos 
i skrönan, kunde jag inte hitta förutom det förhör som kan ha skett när Kristina 
var väldigt ung, och det tolkar jag inte som någon relation. Skrönan beskriver 
inte vem hon flyr från och skulle det ha skett när hon abdikerade så var Skytte 
död sen nio år tillbaka och det verkar ha varit svårt att vara gäst hos honom då. 
En teori skulle vara då hon i ung ålder flydde innan hon blev krönt till 
drottning, att ha en kvinnlig regent var inte uppskattat alla. 

Att Farsta gård var ett av drottning Kristinas många jaktslott misstänker jag har 
misstolkats då drottning Kristinas jaktslott säkerligen blandats ihop med Farsta 
slott som ligger i Gustavsberg. 

Vilket år byggdes brunnshuset?
När brunnshuset byggdes tror jag gjordes i slutet av 1600-talet då ätten 
Gyllenstierna tog över gården, eftersom brunnshuset också byggdes i 
karolinerstil när gården flyttades. Men var det Gyllenstierna som gav brunns-
huset detta namn? Om övriga familjemedlemmar hade samma åsikt som Johan 
Gyllenstierna kan jag inte tänka mig att de skulle ha kallat brunnshuset efter 
henne, då hon gav Johan smeknamnet Grobian. Kristina hade även gjort sig 
impopulär i Sverige då hon hade abdikerat och blivit katolik. Så namnet 
Drottning Kristinas källa tror jag antingen kom långt senare, kanske av en 
kombination av skrönan om drottningens flykt och att det var hennes jaktslott. 
Eller så fick källan sitt namn innan brunnshuset byggdes, då Kristina var en 
omtyckt drottning. 

Att det står drottning Sofias källa på den ritning som finns har jag endast 
vaga teorier på. Hen som gjorde ritningen kan ha blandat ihop drottning 
Kristina med drottning Sofia eller så blandade hen kanske ihop det med 
Sofiakällan i Helsingborg. 

Hinner jag lära mig att timra under denna begränsade tid?
Att lära mig timmerhantverket på mindre än åtta veckor hade jag inte räknat 
med men vissa färdigheter har jag tagit till mig. Vid byggandet av 
rekonstruktionen har jag haft fördelen att lära mig timra i egen takt. Visst hade 
det varit kul om brunnshuset hade varit färdigt samtidigt som denna uppsats 
men mitt mål har varit att lära mig timmerhantverket grundligt. Timrings-
arbetet har genomförts i varsam takt och med tiden har timringen gått allt 
snabbare då vanan med arbetsmomenten har ökat. Timmerstommen blev  
nästan färdig så det som återstår att göra är att göra taket och dörren. Brunns-
huset kommer färdigställas efter sommaren av mig eller av Handkraft då de 
får till en försäljning av byggnaden.
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4. Diskussion
Till skillnad från dagens konventionella villor är timmerhusrekonstruktioner 
inte bara ett miljömässigt hållbart byggande utan det har även ett kultur-
historiskt värde. Att ta tillvara på traditionella byggnadskonster i samband 
med histora kan förutom den säregna stilen ge ett högre personligt och 
ekonomiskt värde av en byggnad.  
 
Att ha fått forska om denna byggnad har varit både smått frustrerande och 
väldigt roligt. Att få läsa om dessa historiska personerna i syfte att få bekant-
skap med denna byggnad har varit ett givande sätt lära sig historia. Ofta 
hamnade jag på sidospår som jag hade velat läsa mer om men som inte var 
relevant med denna uppsats. Det fanns stunder som det kändes som att jag 
inte kom någon vart och då jag upptäckte att jag själv hade blandat ihop Far-
sta gård med Farsta slott var störande då jag hade lyckats få ihop en bra teori 
till namnet. Men visst har historierna gett större betydelse för brunnshuset. 
Flera personer med anknytning till platsen vill gärna se mitt resultat. Via mitt 
brunnshus som jag bygger kan Drottning Kristinas källa få återuppstå och 
skrönan kan berättas vidare.

Mitt val av arbetssätt i det praktiska arbetet hade kunnat genomföras på ett 
alternativt sätt. Genom att enbart använda de arbetsmetoder och verktyg som 
de hade på slutet av 1600-talet hade jag fått en pedagogisk insikt i hur arbets-
sättet var då. Det hade troligtvis varken gett någon estetisk eller funktionell 
skillnad på byggnaden jämfört med det arbetssätt som jag använde mig av nu. 
Dock hade arbetstiden för flera moment tagit mycket längre tid. Större estetisk 
skillnad kanske hade varit om jag haft närbilder av brunnshuset där man kan 
tolka vilken typ av yxa som används vid bilning av timmerväggarna.

Eftersom denna lilla byggnad saknar många av de byggnadsdelar som en 
normalstor timmerkonstruktion har, som exempel rösten, innerväggar, åsar 
och rafter, har jag mycket kvar att lära för att ha djup förståelse för varje detalj. 
Fördelen har dock varit att jag med många repetitioner fått göra denna typ av 
knut som jag använt mig av, vilket inte hade fått samma fokus om det hade 
funnits flera andra arbetsmoment då tiden var begränsad.

Valet att använda enkelkattsknuten till detta brunnshus kan verka onödigt, 
men som jag tyckte var bra att lära mig då den ofta används av Handkraft vid 
nytimring. Orginalet av brunnshuset kan ha varit timrat med en enklare kors-
knut av hakmodell men utseendet på byggnaden förändras inte av valet 
mellan de olika knutkonstruktionerna. 
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6. Bilaga - ritning


