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Förord
I takt med omvärlden utveckla och värna det unika som är Leksand, så skulle 
man kort kunna beskriva syftet med ett kulturmiljöprogram. Trots vår ringa 
storlek är Leksand en kommun präglad av en rik historia, starka traditioner 
och ett omfattande kulturarv. Våra bebyggelsemiljöer och kulturlandskap 
utgör en viktig pusselbit i upplevelsen och förståelsen av vår uppkomst och 
identitet. 

Föregångaren till dagens kulturmiljöprogram ”Byar och fäbodar i Leksands 
kommun” togs fram under 70-talet och har varit en viktig vägledning i utveck-
lingen av Leksands kommun. Under det dryga halvsekel som hunnit passera 
sedan framtagandet har kommunen förändrats på många olika sätt. Vi har 
vuxit befolkningsmässigt, byggt nya och ändrat redan befintliga byggnader, 
andra har fått nya användningsområden i takt med att samhället och behoven 
utvecklats och miljöer som tidigare inte ansågs vara särskilt värdefulla kan idag 
tillmätas ett helt annat värde.
Det här kulturmiljöprogrammet ska inte ses som en våt filt över utvecklingen 
utan snarare som en vacker stickbeskrivning som kan vägleda både dagens och 
framtidens leksingar att fortsätta väva en vacker duk utbredd över landskapet. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som bidragit på olika sätt i 
framtagandet av vårt kulturmiljöprogram, bland annat våra medborgare och 
andra intresserade som inkommit med förslag via den app som togs fram i 
samband med kartläggningen. Berörda tjänstemän och politiker som lagt ned 
stort engagemang och mycket möda, och sist men inte minst vill jag tacka Da-
larnas museum som på uppdrag av kommunen utfört det omfattande arbete 
som lett fram till den färdiga produkten.

Sebastian Larsson (M)
Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
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Pågående fältinventering i bydelen Brändan till Hedby. Dalarnas museums byggnadsantikvarier Lars Jönses, Simon Lang-
wagen och Kristoffer Ärnbäck har genomfört fältarbetet och skrivit de texter som finns i kulturmiljöprogrammet.
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INLEDNING

Om arbetet med Leksands kulturmiljöprogram
Arbetet med Leksands kulturmiljöprogram påbörjades under våren 2019 och 
färdigställdes våren 2021. Kulturmiljöprogrammet antogs i sin helhet av Lek-
sands kommuns samhällsbyggnadsutskott den 27:e maj 2021. Arbetet med 
Leksands kulturmiljöprogram har bedrivits i Leksands kommuns regi, med 
ekonomiska bidrag från Länsstyrelsen Dalarna. Dalarnas museum har genom 
byggnadsantikvarierna Lars Jönses, Simon Langwagen och Kristoffer Ärn-
bäck genomfört inventeringsarbetet som föreligger kulturmiljöprogrammet, 
samt författat de rapporter och texter som ingår i programmet. Se enskilda 
delrapporter för uppgifter om vem som inventerat och författat respektive 
rapport. Lars Jönses och Kristoffer Ärnbäck har arbetat med det redaktionella 
arbetet för hela kulturmiljö programmet. Leksands kommun har deltagit i ar-
betet med en utökad projektgrupp samt en mindre arbetsgrupp som arbetat 
operativt med exempelvis kartskikt och tillgängliggörande via kommunens 
hemsida. I dessa arbeten har stadsarkitekt Anna Ograhn, planarkitekt Andrea 
Andersson, webbredaktör Ann-Sofie Hallor, GIS- ingenjör Elsie Ullbors gjort 
särskilt stora insatser. I den utökade projektgruppen har sektorschef, chefer 
och handläggare från plan- och kartavdelningen, bygglovavdelningen och kul-
turavdelningen ingått. Leksands kommunbiolog Åsa Rydell har författat texter 
om biologiskt kulturarv samt odlingslandskapets kulturhistoria, vilka ingår i 
varje rapport som berör byar och fäbodar. Byggnadsantikvarie Linnea Skog har 
medverkat i arbetet för Länsstyrelsen Dalarnas räkning.

Syfte och användning
Leksands kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare 
kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv 
kommun och livsmiljö. Programmet är också ett stöd vid handläggningen av 
plan- och bygglovsärenden.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som tydliggör kulturmil-
jöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra intressen. 
När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en avvägning 
göras mellan olika allmänna intressen (exempelvis kulturmiljöer eller natur-
vård) och enskilda intressen, som behovet av en större bostad eller en grannes 
önskan om utsikt. Det här beskrivs i plan- och bygglagens (2010:900) andra 
kapitel. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har särskilda 
värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmiljöfrå-
gan i den dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är lämpligt att 
göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- eller 
bygglovsärendet.
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Utblick över Ullvinäset, och därbortom Ytteråkerö på andra sidan älven. Kulturmiljöprogrammet omfattar byar, fäbodar,  
miljöer och tätorter i Leksand, Siljansnäs och Åls socknar.
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Ett verktyg för att skapa attraktivitet

Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhistoriska 
värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan 
också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka 
delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.

Avsikten är att kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg för hur kommu-
nen och fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmil-
jön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Redovisar kulturhistoriska värden

Enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) 8 kap 17 § ska ändringar på 
byggnader göras varsamt så att bland annat deras kulturhistoriska värden inte 
förvanskas. Detta gäller oavsett om det som görs omfattas av bygglovsplikt 
eller inte. Men för att kunna göra varsamma förändringar på byggnader måste 
dessa värden vara kända, vilket kulturmiljöprogrammet ska uppmärksamma 
fastighetsägare på, genom att inspirera till att renovera och bygga om och 
bygga till på rätt sätt. Om du är osäker på om det du tänkt göra omfattas av 
bygglovsplikt eller inte, kontakta byggenheten på kommunen.

Särskilt värdefulla miljöer och byggnader

Enligt 8 kap 13 § PBL får en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt inte förvanskas. För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull 
krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra 
ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda, monumentala 
byggnader utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar oli-
ka tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. I sådana 
områden är det särskilt viktigt att göra på rätt sätt. I kulturmiljöprogrammet 
pekas särskilt värdefull bebyggelse ut men förvanskningsförbudet är knutet till 
bebyggelsens faktiska värden och gäller oberoende av om ett utpekande har 
skett i förväg eller inte. Det kan krävas bygglov för attefallshus och solpaneler 
inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Även i Miljöbalken finns paragra-
fer och stycken som är relevanta för arbetet med kulturmiljövärden, så som 3 
kap 6 § om riksintressen för kulturmiljövården

Kulturmiljöprogrammets omfattning
Arbetet med kulturmiljöprogrammet inleddes med ett församråd under led-
ning av Leksands kommun från december 2018 till januari 2019. Syftet var 
att allmänheten fick lämna in förslag på vad de såg som värdefulla byggnader 
eller miljöer och som skulle kunna vara del i kulturmiljöprogrammet. I övrigt 
baserades urvalet av byar, fäbodar och miljöer som skulle ingå i arbetet på pu-
blikationerna Byar och fäbodar i Leksands kommun: kulturhistorisk miljöanalys 
(1983) och Bebyggelse i Leksands Noret 1826–1979: kulturhistorisk miljöanalys 
(1979). Båda dessa publikationer producerades av Dalarnas museum genom 
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byggnadsantikvarie Roland Andersson. Materialet från dessa inventeringar 
och publikationer har i förekommande fall inarbetats i kulturmiljöprogram-
met. Utöver de byar, fäbodar och miljöer som redan förekommit i ovanståen-
de publikationer har även Hjortnäs och Sunnanäng, Insjön, Källbergsgärdet, 
Tällberg och Övermo kommit att ingå i arbetet. Rapporten om Noret inne-
fattar dessutom många miljöer som inte förekom i Dalarnas museums före-
gående rapport från 1979. Även om många byar och fäbodar inte fanns med 
i Dalarnas museums föregående rapporter ingick de i det omfattande fältin-
venteringsarbete som på 1970-talet föregick författandet av Byar och fäbodar i 
Leksands kommun. Inför arbetet med det nuvarande kulturmiljöprogrammet 
har endast de byar, fäbodar och miljöer som finns med i själva programmet 
inventerats. Det är på grund av detta svårt att bedöma ifall byar och fäbodar 
som inte ingått i arbetet har kulturvärden eller inte. I de flesta av de byar och 
på de fäbodar som finns i Leksand, Siljansnäs och Ål finns åtminstone enstaka 
mycket välbevarade äldre gårdar och byggnader som har mycket höga kultur-
värden, även om de inte finns med i detta arbete. 

Metod för inventering samt kulturhistorisk värdering och urval
Dalarnas museums insats i kulturmiljöprogrammet bygger på huvudkompo-
nenterna fältinventering, värdering och urval samt rapportskrivning med lay-
out. Fältinventeringarna har bedrivits löpande under hela arbetet sida vid sida 
med återstående arbetsmoment. Inventeringsarbetet har i huvudsak omfattat 
fotografering samt arbete med att upprätta digitala kartskikt som visar vilka 
byggnader, gårdar och miljöer som fotograferats och därmed ingår i arbetet. 
Inventerade byar och fäbodar har betraktats utifrån ett stort perspektiv med 
fokus på kulturlandskapet som en helhet samtidigt som inventeringen även 
omfattar enskilda byggnader och gårdar. Inventeringen av byggnader och går-
dar har varit selektiv och omfattar i huvudsak byggnader vars ursprungliga 
eller äldre karaktär inte nämnvärt förändrats. Bedömningen av vilka bygg-
nader som är att betrakta som oförändrade till sin ursprungliga eller äldre 
karaktär har i huvudsak skett i fält under pågående inventering. Detta har 
varit en nödvändighet beroende på Leksandsbygdens synnerligen omfattande 
byggnadsbestånd.

Efter fältarbetet har rapportskrivning tagit vid. Varje rapport innefattar en 
beskrivning av aktuell by, fäbod, miljö eller byggnad. Beskrivningarna har 
i regel skrivits först i rapportarbetet och är genomförda utifrån fältarbetets 
resultat. Syftet med beskrivningarna är att berätta om hur bebyggelsen och 
kulturlandskapet framträder idag. Genom beskrivningarna ska exempelvis 
geografiska förhållanden, bebyggelsens huvuddrag och utmärkande detaljer 
som påträffats under inventeringen framgå. De historiska uppgifter som före-
kommer i rapporterna har i hög utsträckning baserats på uppgifter från Ro-
land Anderssons Byar och fäbodar i Leksands kommun. Två andra särskilt vik-
tiga kunskapskällor som förekommer alltigenom hela kulturmiljöprogrammet 
är Erik Olov Bergfors Bebyggelsenamnen i Leksands kommun samt Karl-Erik 
Forsslunds Med Dalälven från källorna till havet. Efter beskrivningarna följer 
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På hemfäbodstället 
Korpholen finns flera 
kringbyggda och fyr-
kantsbyggda gårdar 
av ett slag som är 
typiskt för Leksands-
bygden. Gårdarna 
konstitueras av tim-
merhus av hög ålder: 
både bostadshus och 
ekonomibyggnader. 
Gårdarna och fäbod-
stället kan berätta om 
de livsförhållanden 
som präglade bonde-
samhället i Leksand, 
vilket är avgörande 
för platsens höga 
kulturvärden.

Välbevarad äldre 
enkelstuga i Brändan, 
Hedby.
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Gårdsklunga i 
Västannor, Hä-
radsbygden och till 
höger, dalaroman-
tisk timmer stuga 
i Tällberg. Under 
inventeringen har 
både större landskaps-
avsnitt, gårdsklungor, 
enskilda gårdar och 
byggnader inven-
terats. Byggnader 
och gårdar som har 
oförändrad äldre 
karaktär har i regel 
prioriterats under 
fältinventeringen.
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en värderings- och urvalsprocess utifrån ett antal givna parametrar som kan 
förklaras som kulturhistoriska sammanhang. Värderings- och urvalsproces-
sen syftar till att besvara hur väl ett landskapsavsnitt, en miljö eller byggnad 
återspeglar ett historiskt skeende som varit tongivande i Leksand, samt att 
motivera på vilket sätt den aktuella miljön därför är värdefull. I anslutning 
till varje värderingstext finns även en lista på egenskaper som är avgörande 
för värdet. Nedan följer en mer omfattande beskrivning av olika värdekate-
gorier som spelat roll för värderingsarbetet. Arbetet med värderingstexter har 
efterföljts av en layoutprocess där beskrivningar och värderingar sammansatts 
tillsammans med bilder till en publikation som skickats för synpunkter till 
Leksands kommun och därefter omarbetats. Rapporterna har sedan skickats 
till samhällsbyggnadsutskottets politiker för genomläsning och politiskt anta-
gande. Leksands kommun har därefter lagt upp bild-, kart- och textmaterialet 
på sin hemsida. Texterna i detta kulturmiljöprogram har utformats för att vara 
möjliga att läsa fristående, i kontext till varje by och fäbod på kommunens 
hemsida och som delrapporter i pdf-format.

Kulturvärden
I kulturmiljöprogrammet bedöms kulturhistoriska och estetiska värden, samt 
delvis även sociala värden. Den sammantagna bedömningen av dessa tre vär-
den kallas kulturvärde.

En plats med kulturvärden är på olika sätt betydelsefull för människor idag. 
Det kan vara en plats som är mycket vacker eller en plats där spår av det 
förflutna syns tydligt. En plats som väcker känslor och minnen har också ett 
kulturvärde.

Byggnader med kulturvärden är samhällsresurser som kan bringa positiva 
mervärden till alla som har direkt eller indirekt tillgång till dem. Att bevara, 
använda och utveckla sådana byggnader gynnar många och är därför ett all-
mänt intresse.

Värden och egenskaper

En kulturmiljö är sammansatt av en mängd egenskaper. En egenskap kan ex-
empelvis vara en byggnads material, byggnadshöjd, fönstersättning, färg eller 
namn.

En egenskap är aldrig automatiskt värdefull. Ett värde tillskrivs alltid en 
miljö av olika människor i vår samtid. Personer med olika kompetenser och 
intressen tillskriver miljöer olika typer av värden. En byggnadsantikvarie kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom den kan utgöra ett slags 
fysiskt källmaterial som berättar om det förflutna. Samhället kan använda så-
dana miljöer för att förmedla och konkretisera berättelser om vår historia och 
på så vis ge människor bättre möjligheter att förstå sin samtid. En arkitekt kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom dess olika arkitektoniska pa-
rametrar skapar en vacker och trivsam livsmiljö. En person kan också bedöma 
att en plats är värdefull eftersom hen har många minnen kopplade till den.
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Det är väldigt viktigt att tydliggöra varför en egenskap tillskrivits ett värde 
och av vem. Då blir det möjligt att senare följa upp på värderingen och förstå 
varför den är gjord. Det är även möjligt för samhället att kritisera en sådan 
värdering - något som är en grundpremiss för en vetenskaplig och demokra-
tisk kulturmiljövård.

Vad och hur har vi bedömt?

I detta kulturmiljöprogram bedöms kulturhistoriska och estetiska värden, 
samt delvis även sociala värden. Begreppen förklaras i sitt sammanhang nedan. 
Alla värderingar är skrivna och utförda av byggnadsantikvarier vid Dalarnas 
museum. Begreppet kulturvärde används för att beskriva den sammantagna 
bedömningen mellan dessa tre värdeaspekter.

Kulturhistoriska värden

Miljöer, platser och byggnader med kulturhistoriska värden bär på berättelser 
om det förflutna som av olika anledningar bedöms vara viktiga för vår samtid 
– eller att bevara för framtiden. I arbetet med Leksands kulturmiljöprogram 
har berättelserna om det äldre bondesamhället, timmerhuskulturen, turismen 
i Leksand och industrisamhället bedömts som särskilt viktiga. De värderingar 
som finns listade i rapporterna och på hemsidan utgår ifrån bedömningar om 
hur olika platser, miljöer eller byggnader återspeglar olika aspekter av dessa 
berättelser. På platser där andra intressanta berättelser tydligt framträder har 
även dessa medtagits i bedömningen av byns olika värden. Det kan exempelvis 
beröra anknytningar till välkända historiska personer eller lokala traditioner 
som är särskilt viktiga för en specifik by. I Leksands-Noret återspeglas delvis 
andra berättelser än i byarna, varför bedömningsgrunderna där skiljer sig från 
byarna. Miljöer och byggnader som inte har förändrats nämnvärt under de 
senaste 40–50 åren värderas generellt högt i detta kulturmiljöprogram. Detta 
beror på att ovannämnda berättelser mer tydligt kan utläsas ur de miljöer som 
inte nämnvärt förändrats under senare tid.

Estetiska värden

Miljöer, platser och byggnader med estetiska värden bedöms ha stora utseen-
demässiga och upplevelsemässiga kvaliteter idag. Det kan röra sig om byggna-
der som är uppförda med stor hantverksmässig skicklighet och högkvalitativa 
material, landskapsrum där bebyggelsen och landskapet tillsammans bildar 
trivsamhet eller miljöer som är synbart gamla och bär många spår av tidens 
tand. Bedömningen av estetiska värden har utförts av Dalarnas museums 
byggnadsantikvarier och har i första hand gått ut på att fånga upp och värde-
sätta landskapets och byarnas unika karaktär beträffande färgsättning, voly-
mer, former och placering i landskapet. Landskapets karaktär berättar oftast 
en viktig berättelse och har därför kulturhistoriska likväl som estetiska värden. 
Den värderingstext som i rapporterna benämns Låg, tät, faluröd eller ofärgad 
bebyggelse är den enda som helt och hållet utgått ifrån en estetisk bedömning 
av byarna.
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Fyrkantsbyggd gård 
i Ullvi där många 
byggnader har 
oförändrad äldre 
karaktär. Timmer-
huskulturen och de 
kringbyggda går-
darna är en särskild 
viktig beståndsdel 
i Leksandsbygdens 
karaktär och har pri-
oriterats i värderings- 
och urvalsprocessen.

Funkisvilla med 
många oförändrade 
urprungsdetaljer 
i Insjön. De äldre 
detaljerna är avgö-
rande för byggnadens 
kulturvärden.
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Hässjor och rokarlar 
med hässjevirke i 
Rönnäs. Hässjorna 
används för att 
torka vinterfoder efter 
slåtter. De öppna 
och hävdade åker- 
och ängsmarkerna 
är avgörande för 
kulturlandskapets ka-
raktär och historiska 
läsbarhet.

På Sjöbotten vid 
Rälta finns ängslad-
or som kan berätta 
om den historiska 
markanvändningen. 
Platsen var förut en 
sjö, som dränerades 
under medeltiden.
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Sociala värden

Miljöer, platser och byggnader som väcker känslor och är betydelsefulla för 
grupper eller enskilda personer har sociala värden. I detta kulturmiljöprogram 
har sociala värden endast undersökts översiktligt genom ett inledande försam-
råd där allmänheten fått möjligheten att lämna in förslag till miljöer att ta 
med i kulturmiljöprogrammet. Vi har i största möjliga mån bejakat dessa för-
slag i inventeringsarbetet, och tagit med miljöer som framträtt i församrådet 
när vi besökt aktuella byar och platser i inventeringsarbetet.

Ekonomiska värden

Miljöer med kulturvärden kan ha högre ekonomiska värden i jämförelse med 
andra miljöer. Exempelvis kan verksamheter så som kaféer eller butiker nyttja 
byggnader eller miljöer med kulturvärden i sin marknadsföring för att locka 
kunder och profilera sin verksamhet. Dalarnas unika natur- och kulturland-
skap med byar, gårdar och byggnader är också en viktig ekonomisk resurs 
inom besöksnäringen. Antingen indirekt i förhållande till annan verksamhet 
eller direkt som ett besöksmål. Byggnader med kulturvärden kan även vara en 
reell ekonomisk resurs för privatpersoner. En studie från Kulturmiljö Halland 
har visat att människor i Halland historiskt varit benägna att betala i snitt 7% 
mer i förhållande till förväntat marknadsvärde för byggnader som bedömts 
ha kulturvärden. Undersökningen baseras på en jämförelse av köpesumman 
delat på taxeringsvärde (K/T-talet) mellan byggnader med kulturvärden och 
byggnader utan kulturvärden. 

Biologiskt kulturarv

Enkelt uttryckt är biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur. Allt från 
enskilda träd till hela landskap kan berätta historien om den mänskliga när-
varon. Eftersom berättelserna förmedlas av något levande ligger det i sakens 
natur att det biologiska kulturarvet befinner sig i ständig förändring - det kan 
vara kortlivat men kan också fortleva i århundraden. Biologiskt kulturarv är 
resultatet av människans möte med det levande i naturen. Genom att förstå 
detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet och visa vad som behövs för 
att ta vara på olika värden i landskapet. Det biologiska kulturarvet kan handla 
om enskilda träd och buskar som formats av människan, som träd som plan-
terats i en allé eller hamlats för att lövet ska kunna användas som foder till 
djuren. Det kan även vara större landskap, som fäbodvallen med hackslog, 
med den omgivande skogen som brukats för bete och där vallkullorna gjort 
ristningar i träden där de rastat. Det kan även vara det brukade landskapet 
runt och inne i byn, med ängs- och åkermarker.



Leksands kulturmiljöprogram

24

Utsikt mot Björkberget och Siljansnäs sockencentra med Alviken i förgrunden. Siljansbygden kännetecknas av stora byar på 
sand- och kalkjordar intill vattnen, och därbortom blånande randberg.



Siljansbygdens historia och värden

25

Siljansbygdens historia och värden
För cirka 377 miljoner år sedan slog en meteorit ner vid Hättjärn mellan 
Boda, Rättvik, Mora, Ore och Orsa socknar. Vid nedslaget förgasades och 
smälte berggrunden, och en stor krater bildades. Mitt i kratern reste sig små-
ningom en granitkupol och kring denna bildades senare ett system av sjöar 
och vattendrag. Siljan bildades efter inlandsisens tillbakagång cirka 8000 år 
f. kr. Sjön var förut en del av Ancylussjön, ett innanhav med sötvatten, men 
avsnördes i samband med issmältningen.

Landskapet kring Siljan är kuperat. Höga blånande randberg omfamnar 
Siljansringen och älvarnas dalgångar. Bortom randbergen sträcker sig mils-
vida bergiga skogslandskap. På sand- och kalkjordar närmast vattnen finns 
pärlband av tätt bebyggda faluröda byar som vuxit sig stora genom ett särskilt 
sätt att dela jord vid arv, och genom en väl utbredd timmerhuskultur med 
månghussystem. Landskapet bär idag många spår såväl av bondesamhället 
från tiden före 1870 som av ovanliga berättelser om hur man även i senare tid 
förhållit sig till landskapets historia och särpräglade karaktär.

Siljansbygdens landskapskaraktär är unik. Området är riksintresse med 
grund i dess natur- och kulturvärden. Dalarnas museum bedömer att följande 
egenskaper är avgörande för områdets sammantagna värden.

• Landskapskaraktären med sjöar, många och ofta stora och tätt be-
byggda faluröda byar på uppodlade sand- och kalkjordar samt där 
bortom blånande berg.

• Den utbredda timmerhuskulturen, både i dess enskildheter och som 
helhet.

• Fäbodställen som berättar om ett utbrett och komplext fäbodsystem 
med särskilt ålderdomligt byggnadsskick och ofta välhållna kultur-
marker där annars ovanliga växter fortfarande förekommer.

• Stora och folkrika socknar med stora sockenkyrkor, och däromkring 
kyrklig jord med anknutna byggnadsmiljöer.

• Tätorternas lågmälda framtoning i förhållande till landskapet i öv-
rigt.

• 1900-talets bebyggelse som på det hela taget samspelat väl med land-
skapets värden exempelvis i skala och i proportioner och genom de-
taljutformning, metod- och materialval.

Odlingslandskapen
När Siljan bildades skapades sandplatåer som varit gynnsamma att odla. Sär-
skilt vid Österdalälvens mynning i Siljan och vid dess utlopp ur Siljan har 
tillgången på sandjordar sannolikt varit avgörande för bebyggelsens tillkomst 
och utveckling. Andra odlingslandskap har framvuxit på högre belägna kalkri-
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ka jordar. Ännu idag kvarstår många odlings- och beteslandskap öppna och 
hävdade med delar av sin historiska karaktär bevarad. Odlingslandskapen och 
andra spår av det historiska jordbruket är avgörande för landskapets karaktär 
och historiska läsbarhet.

De stora socknarna
Socknarna närmast Siljan är jämförelsevis mycket stora sin yta och har varit 
folkrika långt tillbaka i historien. I äldre tider konstituerades samtliga av dessa 
socknar av en mängd spridda byar kring ett centralt men avgränsat socken-
centrum där kyrklig jord med byggnader samsades med olika profana sam-
lingsplatser. Någon stad har aldrig funnits i Siljansbygden. De tätorter som 
idag finns kring sjöarna har uppstått från och med det sena 1800-talet och 
har utgått från platser som förut varit obebyggda eller glest bebyggda, med 
undantag för Leksands-Noret som vuxit fram ur en by. Under 1900-talets 
tätortsutveckling har man inte minst i Leksand förhållit sig varsamt till kul-
turlandskapets karaktär, exempelvis genom låta den nya bebyggelsens skala 
och proportioner samspela med den äldre bebyggelsen och att undanhålla tät-
ortsutvecklingen från byarna. Ett annat uttryck för denna varsamhet är byg-
gandet av småhus med traditionella material och metoder som förhållandevis 
väl knöt an till det äldre byggnadskicket.

Många och ofta stora byar
Kring Siljan, Oresjön och Orsasjön finns många och ofta ovanligt stora byar. 
Många av byarna växte fram utifrån särskilda normer som möjliggjorde att 
nya gårdar kunde etableras kontinuerligt. Genom ett så kallat realarvssystem 
delades mark och egendom, inklusive byggnader, mellan alla barn vid arvskif-
te. Realarvssystemet byggde på ett dynamiskt jordägande och tillät att genom 
arv, giftermål, köp och byte av mark skaffa tillräcklig egendom för att bilda 
en gård. Realarvssystemet i Övre Dalarna har sannolikt varit avgörande för 
såväl de stora byarnas framväxt som timmerhuskulturen uppkomst, den förut 
mycket komplexa fäbodkulturens etablering och många seder och kulturella 
uttryck i övrigt. Där byarna i många andra landskap splittrades till följd av 
skiftesreformer på 1800-talet, blev byarna kring Siljan snarare mer tätt sam-
manslutna i och med storskiftet. Bebyggelsen har därefter i stort behållit sin 
karaktär och utbredning, vilket är mycket anmärkningsvärt. Eftersom bebyg-
gelsemönstret på många håll i stort lämnats oförändrat efter storskiftet återstår 
fortfarande många spår av realarvsskiftets utbredning och påverkan på land-
skapet. Detta är avgörande för landskapets historiska läsbarhet och förståelsen 
av bondesamhället i Övre Dalarna.

Timmerhuskulturen
En mycket stor andel av byggnaderna i Siljansbygden är knuttimrade och 
uppförda för specifika funktioner i ett så kallat månghussystem. Timmerhus-
kulturen etablerades under tidig medeltid och dominerade byggnadskicket till 
och med 1800-talets sista decennier. Vanligen ordnades gårdarna så att tim-
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merhusen placerades i kringbyggda fyrkantsformer eller som motställda läng-
or efter tomtgränserna. Vid gårdstunet fanns bostadshus i form av exempel-
vis enkelstuga eller parstuga samt andra byggnader så som stall, källarstuga, 
tröskloge, fäjs och bodar. Vissa typer av timmerhus placerades på grund av 
sin funktion med avstånd från gårdsfyrkanten. En särskilt viktig beståndsdel i 
landskapsbilden utgörs av ängslador, där man förvarat vinterfoder från ängs-
markerna. Många av ängsladorna ligger idag på marker som vuxit igen. Det 
kvarvarande beståndet av timmerhus är stort till antalet, välbevarat, varierat 
och spänner över en stor tidsrymd ända från 1200-talet.

Fäbodväsendet
Djurhållningen var mycket viktig historiskt och för att kunna hålla en till-
räcklig boskapsbesättning krävdes ett system av kontinuerlig rundflyttning av 
djuren. Om sommaren flyttade därför delar av befolkningen, främst kvinnor, 
med djuren till olika fäbodställen för att bedriva skogsbete, mejeriproduktion 
och ibland även jordbruk. Liksom byarna har många fäbodställen än idag 
bibehållits intakta till sin äldre karaktär. Eftersom byggnadskicket inte i lika 
hög grad förändrades på fäbodarna finns där ofta mycket gamla byggnader 
bevarade.

Dalaromantik och varsam nybyggnation
Under det sena 1800-talet upptäcktes Övre Dalarna och i synnerhet Siljans-
bygden som ett besöksmål och kom att få en mycket stor kulturell betydelse 
i Sverige. Dragningskraften låg i det storslagna landskapet, de livskraftiga tra-
ditionerna och det välbevarade äldre kulturlandskapet. Med turismen kom i 
vissa byar en omfattande tillströmning av sommargäster som ibland byggde 
egna sommarnöjen. Dessa byggnader kom ofta att uppföras i en stil som sam-
manblandade drag från jugend, nationalromantik och timmerhuskulturens 
mer traditionella uttryck. Med sommarnöjena framväxte således en egenartad 
»dalaromantik« som än idag är livskraftig på sina håll. Dalaromantiken inför-
de förvisso drag som kan betraktas som främmande gentemot den äldre tim-
merhuskulturen. Samtidigt visar den hur man i många fall gjorde en genuin 
ansats att anpassa den nya bebyggelsen till de värden som landskapet ansågs 
ha. Förhållningssättet till den äldre byggnadskulturen har senare applicer-
ats även vid tätortsutveckling och vanligt småhusbyggande, varvid trakterna 
kring Siljan under 1900-talet ofta har utvecklats tillsammans med historien, 
snarare än i motsats till den.
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Kyrkudden i Lek-
sand, med sockenkyr-
kan, prostgården 
och kaplangården. 
Platsen är centrum i 
Leksands socken.

Till höger syns Djura 
kapell och kyrkogård. 
Mellan 1648 och 
1923 var Djura ett 
eget kapellag.
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Historia för Leksand, Siljansnäs och Ål

Administrativ och geografisk historik
Leksands kommun tillkom i sin nuvarande form tillsammans med före detta 
Siljansnäs och Åls landskommuner 1974. De mest tätbefolkade områdena i 
Leksand är Leksands-Noret och Insjöns tätort i Ål, två tätorter framvuxna ur 
äldre byar från och med 1800-talets senare hälft. I övrigt utbreder sig stora 
och täta byar kring Österdalälven, Insjön, Österviken i Siljan, Byrviken-Al-
viken samt på de bördiga slättlandskapen kring Sjöbotten och Djura i söder. 
Även om det mest tätbebyggda området ligger mitt i kommunen finns också 
bebyggelse i form av blandbyar och fäbodar i den höglänta skogsterräng som 
återfinns i kommunens västra och östra delar. En blandby är en by med både 
bofast befolkning och fäbodgårdar.

De tidigaste administrativa enheterna i nuvarande Leksands kommun var 
Leksands och Åls socknar. Leksands socken, som omnämndes vid namn första 
gången 1318 omfattade under tidig medeltid en mycket större geografisk yta 
jämfört med idag. Åls socken har hört samman med Gagnef under sin tidi-
gaste historia och nämndes som egen socken först under 1400-talet. En sock-
en är en kyrklig administrativ enhet som vanligen innefattar en församling. 
Socknar var ofta den första egentliga administrativa enheten i ett geografiskt 
område. Inom socknen behandlades dels rent kyrkliga frågor så som underhåll 
av kyrkobyggnader – men även vad vi idag skulle betrakta som icke-kyrkliga, 
profana frågor, exempelvis fattigvård och skolgång.

Leksands socken var i äldre tider indelad i fyra delområden, fjärdingar: 
Rönnäs fjärding, Härads fjärding, Näsbygge fjärding och Åsbygge fjärding. 
Rönnäs fjärding innefattar byar så som Västra- och Östra Rönnäs, Berg, Rom-
ma, Hälla, Ullvi och Tibble. Härads fjärding innefattar bland annat Ytter-
åkerö, Västannor, Smedby, Hagen, Gärde, Mjälgen, Heden och Västanvik. 
Näsbygge fjärding innefattade nuvarande Siljansnäs socken med byar så som 
Hjulbäck, Björken, Almo och Alvik. Åsbygge fjärding innefattar bland annat 
Laknäs, Torrberg, Lindbergsbyarna, Bergsängsbyarna, Ytterboda, Sjugare och 
Plintsberg. De olika fjärdingarna spelade stor roll administrativt och socialt. 
Exempelvis utgick Leksands komplexa system av rotar och tunnlag ifrån fjär-
dingarna. I Leksand samlades olika gårdar i rotar dels för att gemensamt un-
derhålla en soldat till armén, dels för att lösa uppgifter som vägunderhåll med 
mera.

Topografin i de olika fjärdingarna skiljer sig på ett betydande sätt och har 
därför kommit att påverka karaktären på byarna i de olika områdena. I Rön-
näs fjärding är många byar belägna på sedimentjordar nära älven med för Lek-
sandsbygden goda odlingsförhållanden. Dessa byar är därför ofta storvuxna 
med många gårdar som omges av i huvudsak hävdad odlingsmark. Det sam-
ma gäller för byarna i Härads fjärdings huvudbygd, där byarna expanderat så 
kraftigt att de i flera fall vuxit samman. Landskapet i Härads fjärding genom-
skärs av djupa åsgravar med vattensamlingar i botten och en stor del av bebyg-
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gelsen är koncentrerad till åsar som löper mellan dessa. I Näsbygge fjärding 
finns rika odlingslandskap. På Björkbergets sluttning har det förut funnits 
stora terrassodlingar och en mångfald av fruktträd. Socialt har fjärdingen 
dock präglats av enskildhet, eftersom den var svår att nå landvägen historiskt. 
Först gick landsvägen norrut genom Alvik och Almo, och således på sidan av 
huvudbygden vid Björkberget. När en bro byggdes över Byrvikens utlopp i 
Österviken 1893 ändrades förhållandet och Almo-Alvik hamnade på sidan. 
I Åsbygge fjärding är nästan alla byar belägna i höglänt terräng. På grund av 
detta har odlingslandskapet en helt annan karaktär än på sedimentjordarna 
invid älven. De knappare odlingsförhållande har lett till att byarna i Åsbygge 
fjärding ofta är mindre än i de andra fjärdingarna.

År 1862 tillkom en kommunalförordning som blev lagstadgad 1866. Kom-
munalförordningen delade upp de uppgifter som tidigare skötts av socknen i 
en profan, borgerlig kommun respektive en kyrkokommun. I samband med 
detta fastställdes det långt utvecklade lokala självstyret i Sverige. Övergången 
från socken till kommun baserades på socknarnas geografiska utbredning, och 
i Leksand bildades därför Leksands- och Åls landskommuner. I samband med 

Siljansnäs sockencentrum 
med sockenkyrka och 
socken stuga för den före 
detta landskommunen.
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att Siljansnäs socken utbröt sig från Leksands socken 1875 bildades således 
också Siljansnäs landskommun. Under 1900-talet skedde stora omflyttningar 
av befolkningen i Sverige, bland annat till följd av en kraftig urbanisering 
med inflyttning till städer och tätorter. Befolkningsunderlaget för den kom-
munala servicen påverkades kraftigt i små landsbygdskommuner och därför 
skedde kommunsammanslagningar på nästan alla håll i landet under 1950-, 
1960- och 1970-talen. Det är till följd av kommunsammanslagningarna som 
Leksands kommun ser ut som den gör idag.

Det har aldrig funnits en stad i Leksandsbygden. Med detta menas att inget 
geografiskt område i den gamla socknen, eller kommunen, upphöjts till den 
administrativa enheten stad. En stad har historiskt skiljt sig från landsbygden 
genom att dess invånare underställts en annan uppsättning rättigheter, regler 
och skyldigheter än befolkningen utanför staden. I städer fanns borgare som 
tilläts idka handel, och det var möjligt att bedriva hantverk inom ett skråvä-
sende. Utanför städerna var det generellt otillåtet att bedriva såväl varaktig 
handelsverksamhet som hantverk fram tills dess att skråväsendet upplöstes på 
landsbygden 1846. Detta till trots fanns såväl hantverk som handel i Leksand 

Åls sockenkyrka och kyr-
kogård. Foto: Adam Mol, 
Dalarnas museum.
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Österdalälvens 
utlopp ur Siljan, med 
Noret till höger och 
Övermo, Edshult och 
Åkerö till vänster.

Den tätt bebyggda 
byn Ullvi tornar upp 
sig över Vändattber-
gets sydspets, med 
mängder av faluröda 
byggnader och gårdar.
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väl innan dess. Denna verksamhet var koncentrerad till Noret, som i äldre 
tider ofta beskrevs av besökare som en liten stad. Denna karaktär förstärktes 
ytterligare under 1800-talets senare del genom att handels- och hantverks-
gårdar etablerades. År 1904 fick Norets by en särskild ställning som munici-
palsamhälle vilket var ett sätt att gynna tätortsutveckling genom att tillämpa 
några av de regler som gällde i städer, så som byggnads- och hälsovårdsstadga. 
Leksands-Norets municipalsamhälle varade till 1966.

Vattenvägarna som knutpunkt och gräns
I Leksand finns många stora sjöar och vattendrag – däribland Österviken 
i Siljan, Österdalälven och Insjön. Vattenmassorna utgjorde avgränsningar 
mellan olika administrativa enheter och bygder, men också färdvägar som 
ledde till mötesplatser och oväntade näringsfång. Mittpunkten i Leksands 
socken var Kyrkudden norr om Östervikens utlopp i älven. Dit färdades även 
långväga sockenbor om söndagarna för att delta på gudstjänst. Det självklara 
färdsättet för många var kyrkbåt. Kyrkbåtfärden och ankomsten till stranden 
norr om Kyrkudden avbildades som oljemålning 1853 av den danska konst-
nären Wilhelm Marstrand. Verket bar titeln: »Kirkefærd i Dalarne i Sverige. 
Til Leksands sognekirke i Dalarne kommer folket i deres store kirkebåde over 
Siljansøen om søndagen til gudstjenes«.

Inte bara Marstrand, utan även tidiga Leksandsturister så som Arhur Haze-
lius - grundare av Nordiska museet och Skansen, förundrades av kyrkbåtarna 
och den långtgående traditionen av att färdas på vattenvägarna. Vattenvägar-
na fyllde också en viktig funktion för tidiga industrier i Leksand. Skogarna i 
södra delen av Åls socken var reserverade till gruvdrift vid Stora Kopparberget 
och kunde därmed inte kunde användas till järnframställning i Ål. På grund 
av detta skeppades malm från socknens gruvor norrut via sjövägarna till järn-
bruk som etablerades kring Siljan under 1700- och 1800-talen. Järnväg drogs 
från Borlänge till Ål 1884 och fick sin slutstation vid Insjön, som även blev 
post- och järnvägsstationens namn. På grund av detta kom även tätorten som 
bildades av de byar som finns kring Vattberget att kallas Insjön. Det kom att 
dröja ytterligare 30 år innan sträckningen vidare genom Leksand kom till. 
Fram till 1914 nåddes därför Leksandsbygden med båt från Ål eller från Rätt-
vik som fått järnväg 1893.

En stor befolkning kräver en speciell livsstil
Leksand med Siljannäs och Åls socknar var i äldre tider mycket tätbefolkat sett 
till sin yta. I sitt yngsta skede, när socknen även innefattade Bjursås och Rätt-
vik, var det Dalarnas folkrikaste. Även långt fram i tiden bodde väldigt många 
människor i området som idag motsvarar Leksands kommun. Den stora be-
folkningen föranledde i förhållande till mängden tillgänglig odlingsmark en 
påhittig livsstil där småbruk behövde kompletteras med andra näringar. Näs-
tan hela befolkningen bestod av småbrukare med en liten fast gård i någon 
av byarna, samt del i fäbodar. Vissa gårdar hade både hemfäbodgård och 
långfäbodgård, alltså två fäbodgårdar belägna på två olika platser. Hushållet 
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kunde flytta runt efter årscykeln på olika platser under olika årstider. På så 
sätt kunde naturens resurser nyttjas på bästa sätt. Men flyttande var också 
en nödvändighet för att överleva på den knappa jorden. I många fall bedrevs 
även bisysslor med långa arbetsvandringar utsocknes. Leksandskarlar var kän-
da för att vara duktiga timmermän och arbetsvandrade vanligen i grupper för 
att bygga hus och anläggningar runt om i landet. Andra tillverkade möbler, 
lieblad och tegel eller sysslade med interiörmåleri, det som vi idag betecknar 
som dalmålningar. Åls socken blev känd för sin innovationsrikedom och verk-
samheter som grundades där kring sekelskiftet år 1900 växte till större företag 
som Åhléns och Clas Ohlsson.

Komplext jordägandesystem
En förutsättning för småbrukarsamhället var en uppsättning komplexa regler 
för jordägande. Jorden var indelad i mängder av små brukningsytor spridda 
över odlingslandskapet. En viktig del i jordägandesystemet var arvsreglerna 
beträffande jord och byggnader, vilka betraktades likt lösöre. Från och med 
1800-talet ärvde alla barn i en syskonskara lika efter sina föräldrar. Dessför-
innan ärvde alla söner lika och döttrarna hälften. Jorden och byggnaderna 
kunde vara grunden för en ny gårdsbildning. Den stora mängden småbrukare 
med egen gård bildade över tid, gård för gård de stora och utbredda byar som 
kännetecknar Leksandsbygden och Ål.

När Ål och Leksandsbygden genomgick storskiften 1814–1825 respektive 
1819-1830 omfördelades marken i större skiften. Omfördelningen påverkade 
dock inte byarnas täta och utbredda karaktär nämnvärt. Istället blev flera byar 
tätare i samband med storskiftet. Siljansnäs skifteslag genomgick 1949-1973 
laga skifte. Skiftesprocesserna var komplicerade och laga skifte infördes endast 
på vissa ställen i Övre Dalarna.

Timmerhuskulturen skapar dynamiska gårdar
Från medeltiden och fram till sekelskiftet år 1900 knuttimrades de flesta bygg-
naderna i Leksand. Timmerhuskulturen bygger på ett månghussystem, där 
varje enskild byggnad fyller en specifik funktion på gården. Husen gruppera-
des vanligtvis kring ett enda slutet gårdstun som i äldre tider oftast var fyrkan-
tigt. Bostadshuset, i Leksand oftast en enkelstuga, placerades ofta på den norra 
sidan av gårdstunet. På sidorna fanns sedan tre olika längor med djurhus, 
förvarings- och verksbyggnader. Fähuset, fäjset, där djuren bodde placerades 
nära gårdens brunn och utfarten mot bygatan. Djurhållningen var mycket 
vattenkrävande, och när djuren fördes till utmarken var ett läge nära bygatan 
optimalt. I samma länga som fäjset fanns ett foderhus, ibland med övervåning 
som utkragades till ett portlider mellan boden och fäjset. Om gården hade 
häst fanns också en stallänga med ett stall med höskulle ovanpå. Stallet ingick 
nästan aldrig i samma länga som fäjset, dock var höskullen ofta utkragad till 
ett portlider och sammanbyggt med en bod, eller kanske en källarstuga. I hör-
net mellan fähuset och stallet fanns ett dass och oftast gårdens dynghög. Den 
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Kringbyggd fäbod-
gård på Ljusbodarnas 
fäbodar. Gården har 
en byggnadsuppsätt-
ning som antyder att 
jordbruk bedrivits vid 
sidan om djurhåll-
ningen. Exempelvis 
finns en tröskloge.

Del i ett system av 
komplexa fägator på 
Bjönnbergets fäbodar. 
Här finns i huvud-
sak fäbodstugor och 
fähus, vilket antyder 
att platsen nyttjats 
som långfäbod med 
inriktning mot djur-
hållning.
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Gård med sen 
1800-talskaraktär 
i Västannor, Hä-
radsbygden. Gården 
vittnar om de föränd-
ringar som inträffade 
runt om i byarna 
under 1800-talet, 
bland annat till 
följd av en relativ 
välståndsökning.

Modernistisk timmer-
villa i Backbyn. I 
Siljansnäs skedde en 
omfattande återupp-
väckelse av knuttim-
ringskonsten kring 
1900-talets mitt, och 
flera nya timmerhus-
företag etablerades.
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sista längan kunde innefatta förvaringsbyggnader så som loftbod eller parhär-
bre, samt en trösklada där säd förvarades och tröskades. Utanför gårdstunet 
fanns ytterligare förvaringsbyggnader i form av härbren. En bit från gården 
placerades brandfarliga byggnader så som torkstugor och smedjor. Torkstugan 
användes för att torka otröskad säd med hjälp av en stenugn. I odlingsland-
skapet och på skogen fanns därutöver ängslador och lövlador där foder förva-
rades innan det hämtades hem till gården. Hemfäbodarnas gårdar har ofta en 
uppsättning med byggnader snarlika huvudgårdens, medan långfäbodar kan 
innefatta färre byggnader med något annorlunda funktion. Där fanns exem-
pelvis mjölkbodar och tillverkningshus för mejeriprodukter.

Nästan alla äldre timmerhus byggdes av bönderna själva, och håller en an-
märkningsvärt hög virkes- och hantverkskvalitet. Utformningen är ofta enkel, 
men väl genomtänkt. Inspirationen till nya byggnader hämtades från byggna-
der på andra gårdar i byn. På grund av de komplexa arvsreglerna som beskrivs 
ovan har det ofta förekommit att timmerhus har flyttats eller ombyggts. Ex-
empelvis kunde en parstuga, där sådana förekom, delas i två och återuppstå 
som två nya parstugor. På fäbodarna finns i regel fler ålderdomliga timmerhus 
bevarade, eftersom förändringstrycket under 1800- och 1900-talet där inte 
varit lika högt som i byarna.

Byarna förändras
Under 1800-talets senare hälft uppstod nya möjligheter till ett mer effektivt 
jordbruk och en rad nya byggnadstyper med annan konstruktionsmetod intro-
ducerades. Äldre fäjs och foderhus ersattes ofta av större ladugårdskomplex med 
tegel- eller gjutmursdel för djuren, och höskulle ovanpå. Byggnader som inte 
längre behövdes i jordbruket avlägsnades från flera gårdar med konsekvensen 
att de tidigare slutna fyrkantiga gårdsbildningarna glesades ut. Industrimässigt 
sågade trävaror började förekomma och det blev därför vanligt med exempelvis 
farstukvistar i snickarglädjestil. Bland bostadshus började det förekomma nya 
större byggnadsformer så som korsplanshus och salsbyggnader.

Rödfärgen introducerades i Leksand någon gång efter 1850-talet, och i 
samband med detta uppstod den faluröda karaktär som idag så tydligt karak-
täriserar byarna. Tidigare var de flesta byggnaderna ofärgade. Under 1800-ta-
lets andra hälft uppkom även pigment som engelskt rött, ockra och kromox-
idgrönt. Oljefärger brutna i dessa kulörer användes bland annat för att måla 
fönsterbågar och detaljer på farstukvistar och dörrar. Med 1900-talet kom 
också den dalablå färgen, som i grunden utgörs av pigmentet pariserblått eller 
berlinerblått. En annan väsentlig förändring var övergången från trätak till 
tegeltak, vilken också inträffade under perioden 1850–1950. Rent socialt och 
ekonomiskt präglas ovanstående tidsperiod av övergångsperiod bort från det 
äldre småbrukarsamhälle som en gång präglat Leksandsbygden. Urbanisering 
och emigration lämnade många gårdar tomma fram till våra dagar. Vissa flyt-
tade till den växande tätorten Noret, andra flyttade till Amerika. I vissa byar 
öppnade småindustrier, affärer och nya byskolor anlades. Väckelserörelsen 
grep bygden och i många byar uppfördes små kapell.
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Kyrkallén från öster med Tingshuset i bakgrunden. Bilden är tagen under tidigt 1900–tal av Gustaf Reimers, 
för STF. Dalarnas museums bildarkiv.


