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Röda stugors timmermän
Historia. 1200- 
talet till i dag

När Jonas Fäldt och Stefan An-
dersson renoverade flera hundra 
år gamla hus lärde de sig hur de 
är gjorda in i minsta detalj. Det 
väckte lusten att bygga nytt med 
äldre timmerhus som förlaga 
och med ursprungliga hant-
verksmetoder.

Gammal byggteknik
timmerhus

○○Med en rejäl yxa kan man komma 
långt. Man kan bygga timmerhus 
som de såg ut för 300 år sedan. In-
vändigt får de naturligtvis den mo-
derna tidens faciliteter med avlopp 
och badrum och el, men stommen 
är byggd enligt urgamla hantverks-
traditioner.

Timmermännen  Jonas Fäldt och 
Stefan Andersson halkade in i tim-
meryrket från olika håll. Jonas var 

akademikern som ville bli bygg-
nadsantikvarie, och Stefan var ut-
bildad möbelsnickare. 

För sex år sedan möttes de när 
de gick som lärlingar hos samme 
timmerman. Ett halvår senare star-
tade de eget tillsammans, Hand-
kraft Timmerhus. Under några år 
renoverade de äldre timmerhus 
och det är de flera hundra år gamla 
husen som har väckt deras stora 
kärlek. De vet hur husen är gjorda 
in i minsta detalj. Varför inte bygga 
nya med några av de gamla som 
förlaga?

– Ju mer vi hållit på  desto mer har 
vi insett att vi nischat oss mot att 
bygga som de gjorde på 1700-talet, 
både hantverksmässigt och stilmäs-
sigt. Det handlar om avslutningar 
vid knutar, att vi handhyvlar våra 
fönsterfoder och tappar och fogar 
ihop dem. Vi bygger med naturma-
terial rakt igenom, om vi isolerar 
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○○fram till mitten av 
1800-talet var de 
flesta hus, bakom 
paneler och putsade 
(reveterade) väggar, i 
princip timmerhus. 

○○det finns flera beva-
rade timmerhus i Sve-
rige från 1200-talet, 
som granhults kyrka i 
Växjö och eldhuset på 
Zorngården i Mora. 

○○Handkraft Timmer-
hus finns på erstaviks 
gård i Saltsjöbaden. 
där bygger de alla 
hus, sedan numreras 
varje stock innan huset 
plockas ned för att 
transporteras och byg-
gas upp hos kunden.

använder vi cellulosa, så det finns 
inga konstiga kemikalier i våra hus. 
säger Stefan Andersson. 

Till årets Antikmässa  hade de sin 
första kollektion klar. Sex timmer-
hus i olika storlekar, där det minsta 
är Echstedtska lusthuset från 1764 
och det största är 122 kvadratmeter 
stora Björsäter från 1667. Alla röd-
målade med slamfärg. Endast ett av 
husen fanns med i fysisk form, och 
det såldes direkt.

–○De flesta som passerade stan-
nade vid vårt hus. Den röda stugan 
är djupt förankrad i den svenska 
folksjälen, säger Jonas Fäldt.

Så nu tänker de bygga vår läng-
tan. 

–○Träet i sig har enorma förut-
sättningar att stå emot tidens tand. 
Det finns bevarade timmerhus från 
1200-talet. 
Ingrid Borggren
ingrid.borggren@dn.se

 Jonas Fäldt och Stefan Andersson arbetar hantverksmäs-
sigt som man gjorde på 1700-talet och använder enbart 
naturmaterial. De bygger både små lusthus och rejäla 
boningshus som Björsäter ovan.
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Hitta ditt drömhem hos oss.  
Vill du flytta inom området du bor? Vi finns närmare än du tror.


