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Från SätRABRUNN TILL VATTHOLMA. Den gamla timmerlogen ser ut som den alltid stått där i Vattholma, men Per Olsson och hans firma har plockat ned den bit för bit.
Från början stod logen i Sätrabrunn utanför Sala. 
Foto: TOMAS LUNDIN

PRECISION. Noggrann märkning är ett måste när man
flyttar hus.

VÄLBEVARAD. Logen var i ganska gott skick, men taket
var helt förstört.

Bygget i VattholmA. Här borrar Teddy för att sedan
dymla stocken.

Här får den gamla timmerlogen nytt liv
Vattholma. Stock för stock plockas byggnaden från 1800-talet ner – och sätts upp igen
Timmerlogen passar
perfekt in i gårdsbilden
utanför Vattholma. Förflyttningar av ståtliga
timmerhus hör inte till
vanligheterna, men här
byggs huset från Sätrabrunn upp, stock för stock.
– Jag är intresserad av gamla
hus. Husen har ju i regel något att säga, de har en historia, säger Jan Olsson.
Han har köpt logen som nu

återuppbyggs i all sin prakt
på hans gård utanför Vattholma.
Den monterades ned i Sätrabrunn utanför Sala i våras,
där den ursprungligen hörde hemma. Nu har byggteamet ägnat sig åt återupp-

byggnaden i fem veckor, och
arbetet har kommit en god
bit på vägen.
– Det som tar tid är att
byta till nytt, säger Per Olsson.
Han och kollegan Jonas
Dahl driver firman som har
anlitats för jobbet. Förruttnade och obrukbara delar

”Jag är intresserad
av gamla hus. Husen har ju i regel
något att säga, de
har en historia.”
Jan Olsson, som har köpt den
gamla logen från Sätrabrunn.

måste nästan alltid bytas ut.
Just den här logen var lyckligtvis ganska välbevarad,
men taket var helt förruttnat och delar av väggar och
golv behövde bytas ut till
nya som tillverkas av tallträ
här på gården.
Per Olsson och Jonas Dahl
har arbetat med många timmerbyggen.
Därför vet de också att
nedmontering och återuppbyggnad av gamla timmerhus måste utföras med precision. Till sin hjälp har de
höjdmått, markeringar, ritningar och fotografier.
När huset snart står färdigt blir det en salig blandning av olika tidsperioder.
Samtidigt som mossan sitter

Fakta Timmerhusförflyttningar

Omständligt och ovanligt
● Timmerhus

som ska förflyttas plockas först ned i alla beståndsdelar, stock för stock. Oftast krävs restaurering i
samband med återuppbyggnaden.
● Huset dokumenteras med foto och ritningar för att alla
delar ska hamna på rätt plats vid återuppbyggnaden.
● Det kostar ungefär lika mycket att bygga ett nytt hus från
grunden som att återuppbygga ett timmerhus.
● Det finns ingen gräns för hur stora husen kan vara. Nyligen monterades ett timmerhus på cirka 1000 kvm ned för
återuppbyggnad.
Källa: Byggmästare Christer Wallin, med lång erfarenhet av timmerhus som förflyttas.

kvar mellan timmerstockarna och vittnar om den gamla tidens isolering, utrustas
huset nu med avlopp.

Vilken tid logen egentligen byggdes är svårt att
säga. Per Olsson kan se att
den har blivit ombyggd några

gånger, så olika delar av huset
vittnar om olika tidsperioder.
Han ser också att timmerbrädorna har sågats, vilket
avslöjar att huset inte kan
vara alltför gammalt.
– Jag skulle gissa att det
är 1800-tal, säger Per Olsson när han drar till med
en gissning.
Vad den bastanta logen på
150 kvadratmeter ska användas till när den står färdig vet Jan Olsson ännu inte
riktigt säkert, kanske till någon form av försäljning.
– Men jag ska inte ha
halm och hö där, säger han.
Sofie Ejemar
Sofie.Ejemar@unt.se
018-478 00 00

